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TEŠÍM SA NA VAŠE PODNETY

TOMBOLA MALA 77 CIEN
V sobotu 20. januára 2018 zahájil plesovú sezónu v Likavke XII. Obecný ples, ktorý
bol výnimočný nielen svojou výzdobou, ale
aj výberom kapely. Plesy v Likavke dávajú
už dlhé roky vysokú úroveň dobrej zábavy, dobrého jedla a pohodovej atmosféry,
o ktoré prejavujú záujem najmä Ružomberčania. Dnes už hostia majú čoraz vyššie
nároky na ples a pre maximálnu spokojnosť
hostí kladieme dôraz na perfektnú výzdobu,
ktorú si robíme sami, taktiež je veľmi dôležité dobré jedlo a hlavne kapela.
Tento rok sme pozvali výnimočnú kapelu
Kortina, ktorú mnohí poznáte z TV Šláger.
Bolo to veľké prekvapenie a prítomným doslova vyrazilo dych. Chlapci z Kortiny sa postarali o skvelú zábavu, hosťom nepretržite
hrali a konečne sa hostia posťažovali, že nevládzu tancovať. Počas celého večera hrala

DIAĽNICA PRI LIKAVKE:
RÝCHLO A POMALŠIE...

pesničky hosťom na želanie aj ľudová hudba
FS Salatín v zložení Ivana a Petra Nováka
a Vladimíra Struhára, ktorá už hrá v takomto
zložení 25 rokov.
Program otvorili tanečnice z tanečnej skupiny Orientalico, ktorá pôsobí v Ružomberku od roku 2007 a venuje sa brušným tancom.
Nasledoval príhovor starostu a slávnostný prípitok. Nechýbala ani bohatá tombola, za ktorú
ďakujeme sponzorom. Výhercovia tomboly si
odniesli domov 77 hodnotných cien.
Hostia plesu sa zabávali do skorých ranných hodín, čas vyhradený na zábavu veľmi
rýchlo ubehol. Ďakujeme vám hosťom, ktorí
ste prejavili záujem zúčastniť sa na tomto
plese. Snažili sme sa, aby ste sa dobre cítili
a bavili. Veríme, že sme to docielili.
Pozrite si aj fotogalériu na 8. strane.
(red)
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CÉDÉČKO NAHRÁVALI
V KULTÚRNOM DOME

Vážení Likavčania, dovoľte mi, aby som sa vám
v novoročnom vydaní nášho
obecného periodika Likavan
prihovoril. Nový rok nie je len
informácia v kalendári, ale
pre každého z nás znamená
aj začiatok nových plánov,
predsavzatí a určenie si
nových cieľov, ktoré by sme
počas nastávajúceho roka
chceli uskutočniť v súkromnom a v pracovnom živote.
Stojíme na prahu roku 2018,
ktorý, okrem iného, bude i posledným rokom aktuálneho štvorročného volebného obdobia. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva nám teda zostáva
posledných jedenásť mesiacov na naplnenie volebných programov, či dokončenie započatých diel.
Je to aj čas obzretia sa späť a vyhodnotenia toho,
čo sme uplynulý rok zažili. Život človeka je pestrý a
každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením,
smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, radostné a
šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať,
rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite
počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel
a úspechov. Dúfam, že aj vy ste prežívali úspechy a
všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na
zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože
všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života
obyvateľov našej obce. Napriek hektickej dobe, v
ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, stále
nedostatočným finančným zdrojom, som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v
našej obci sa nám spoločnými silami darí.
Mnohé v našej obci je možné vybudovať, vylepšiť
a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce,
rokovaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce,
ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým,
ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho, športového i duchovného života, pretože budúcnosť obce
je hlavne v rukách jej obyvateľov. Želám a prajem
vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako
nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom
i osobnom živote. Je to predovšetkým želanie pevného zdravia pre všetkých, dobrých medziľudských
vzťahov, pokoja a znášanlivosti. Zároveň ďakujem za
doterajšiu podporu a teším sa na množstvo vašich
podnetov a nápadov.
Marián Javorka, starosta
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FLORBALISTI SO
STRIEDAVÝMI ÚSPECHMI
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Tanečno - spevácky súbor pri Základnej deväťročnej škole
v Likavke založili v roku 1963?

STAROSTA: „KĽÚČOVÝ MOMENT PRE CELÝ REGIÓN“
„Zdôrazňujem maximálnu jednotu obcí dolného Liptova
a mesta Ružomberok v otázke preferovania tunelového
variantu diaľničného úseku D1 Turany-Hubová,“ povedal
pred novinármi na tlačovej konferencii v utorok 23. januára vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Ružomberku
starosta Likavky Marián Javorka.
Podľa jeho slov, táto možnosť
s tunelom Korbeľka bola potvrdená aj nedávnym rozhodnutím
ministerstva životného prostredia.
„Pevne verím, že tento jednotný
postoj našich samospráv bude
jasným signálom a spúšťacím mechanizmom začatia projektovej
prípravy spomínaného úseku
diaľnice v našom regióne.“
Starosta Likavky ďalej pre médiá poznamenal: „Toto je kľúčový moment. Zároveň ide o obrovskú príležitosť pre všetky
dotknuté obce. V súčasnosti totiž v rámci tohto štádia a stavu,
formou zmierňujúcich opatrení
riešiť kompenzácie, a tým zlepšiť stav dopravy.“
Ako tiež skonštatoval M. Javorka, každá dopravná stavba
je zásahom do životného prostredia. Aj preto je dôležité...
„Naša obec je výstavbou diaľnice výrazne zasiahnutá. Akceptovaním našich požiadaviek,
ktoré majú zmierniť negatívny
vplyv výstavby aj v našej obci,
dokážeme vyvolať rovnováhu.

Tá bude prospechom nielen pre
Likavku, ale aj okolitý región.“
Tlačová konferencia na ružomberskej radnici nasledovala po
spoločnom rokovaní samospráv
dolného Liptova a Turca. Zvolalo ho mesto Ružomberok a obce
okresu, s cieľom diskusie a doho-

dy prípadných kompenzácií kvôli
výstavbe diaľnice v úseku Turany-Hubová.
Napriek tomu, že pozvánky dostali všetky dotknuté obce aj z turčianskeho regiónu, pred novinárov
predstúpil len jediný zástupca tejto časti samospráv, a to starosta
Šútova Ľubomír Maďari. „Ja verím
odborníkom. Dvanásť z nich, nezávisle od seba, usúdili, že tunelový
variant je lepší, aj pre životné prostredie, a v konečnom dôsledku aj
ekonomicky,“ oznámil novinárom.
Našim cieľom bolo pozitívne odprezentovať schválený a minister-

stvom odobrený variant výstavby
diaľnice s tunelom Korbeľka, vysvetlil hlavnú myšlienku stretnutia
viceprimátor Ružomberka Michal
Slašťan. Opätovne zdôraznil jednotu dolnoliptovských samospráv.
„Nejde tu však len o diaľnicu. Pozvanie na naše rokovanie totiž prijala aj županka Erika Jurinová. Hovoríme totiž aj o výstavbe rýchlostnej cesty R1 z Ružomberka do Banskej Bystrice. Nielen predsedníčka
Žilinského kraja, ale aj banskobystrický župan Ján Lunter budú v tejto otázke spolupracovať.“
„Aj keď mnohí zástupcovia turčianskej strany neprišli, to neznamená, že v úsilí poľavíme. Práve
naopak. Iné riešenia ako tunelový
variant by mohli naštartovaný proces len zbrzdiť. A pripomínam, čo
všetci vieme, že náš kraj trpí dopravnou situáciou už dlhodobo,“
vyjadrila svoj názor Erika Jurinová.
Ako doplnila, verí, že aj v tomto
procese môže zohrať kraj významnú úlohu. „Musíme len rozumne
vysvetľovať a argumentovať.“
Starosta Švošova Milan Široň povedal, že obce trpia nevýstavbou
diaľnice. „Záverečné stanovisko
ministerstva o s tunelovým variantom Korbeľka však posúva etapu
vývoja ďalej. Je potrebné apelovať
na politikov, aby sa čo najskôr začalo stavať.“
Michal Domenik
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Tanečný súbor viedol učiteľ Ján Žingor, ktorý ho sprevádzal na akordeóne,
súbor mal hneď od začiatku úspech?

VERÍME, ŽE KNIHA NEVYJDE Z MÓDY
Mnohí z nás si pri pohľade na knihu kladú otázku, či má dnes ešte
niekto čas na čítanie kníh? Dnes žijeme tak rýchlo, že popri pracovných povinnostiach a domácnostiach je pre nás ťažké nájsť si čas,
ktorý dokážeme venovať dobrej knihe.
Každá kniha má svoj príbeh, je
zdrojom múdrostí a informácií.
Kniha má moc premeniť zlú náladu na dobrú rok
a dobrú na ešte lepšiu.
2013
Kniha nám pomáha
rozvíjať našu fantáziu,
2014
predstavivosť, núti nás
2015
premýšľať,
rozširuje
našu slovnú zásobu,
2016
vzdeláva nás a duševne obohacuje. Dovoľu2017
je nám vžiť sa do úlohy
hlavných hrdinov a pri jej čítaní aspoň na chvíľu zabudneme na naše
trápenia. V dnešnej dobe sa
čím ďalej, tým viac začína zabúdať
na knihu ako na dobrého priateľa.
Deti si radšej pozrú televíziu alebo
sa zahrajú na počítačoch. V prvom
rade ich odradí hrúbka knihy. Nielen doba, kedy sa deti chvália tým,
aký film videli a akú hru hrali, ale

aj peniaze sú príčinou úpadku čítania. V dnešnej dobe je aj kúpa

počet čitateľov
119
89
92
100
93

počet výpožičiek
1102
1160
1399
1504
1552

obyčajnej knihy luxus. Preto navštevujeme knižnice. Naši rodičia
nám odmala čítavali knihy. Samozrejme rozprávkové, kde bolo viac
obrázkov ako textu. Postupne prechádzali ku knihám, kde obrázkov
ubúdalo. Neskôr nás v škole pani
učiteľky naučili čítať. Naše prvé
spomienky na školu sú detské šlabikáre s veľkými a farebnými pís-

menkami. Aby sa človek zdokonalil
v čítaní, musel ho precvičovať. Zo
začiatku nám určovali okruh kníh
rodičia podľa ich vlastného vkusu.
Postupne, keď sme sa naučili čítať,
sme si ich začali vyberať sami. Náš
vkus sa tiež menil spolu s naším
dospievaním. Záujem
návštevníci o knihy v nás prebúdzajú aj učitelia. Pre
464
chod knižnice sú veľmi dôležité besedy
389
s deťmi, lebo vďaka
547
učiteľom je to častokrát prvá návšteva
445
detí v knižnici.
Návštevnosť kniž462
nice výrazne ovplyvňuje aktuálna ponuka kníh. Náš
knižničný fond sa snažíme každoročne dopĺňať o novinky, či už ide
o beletriu pre dospelých, alebo
deti. Vďaka finančnému príspevku
obce v sume vyše tisíc eur a vďaka
Fondu na podporu umenia, ktorý
nám poskytol tisíc eur na akvizíciu
knižničného fondu, sa nám podarilo zakúpiť 205 kníh. Aktualizácia
knižničného fondu
nám prináša čoraz
väčší počet výpožičiek v knižnici (viac
informácií v priloženej tabuľke).
A čo dodať na záver? Myslím si, že to
bude iba horšie.
Príchod
nových
technológií a modernizácie výpočtovej techniky vytlačí
knihy a klasický text
na papieri do ústrania. Ale určite nie
úplne. Vždy sa nájde
niekto, kto uprednostní klasické knihy pred počítačom
a televízorom.
Miroslava
Raksová

LIKAVSKÁ MATRIKA (ZA ROK 2017)
Narodenia: Lea Krpelanová,
Tomáš Klimo, Veronika Koledová,
Veronika Hanusová, Nikola Mišovičová, Ema Timková, Alexander
Urban, Tamara Habalová, Elisabeth
Majtenyi, Matúš Kvašnica, Matej
Hradský, Šimon Široký, Matilda
Nováková, Sabina Halamová, Hana
Hanousková, Romana Mária Gašparová, Charlotta Mintálová, Aneta
Likavčanová, Alžbeta Golianová,
Lívia Mišovičová, Oliver Pavol Buc,
Timea Glóriková, Matej Pišuth, Filip
Šeffer, Petra Bočkoriková, Samuel
Lupták, Sandra Mužilová, Samuel
Čukan, Jana Katarína Benyaková,

Patrik Ružek, Samuel Hradský, Lívia Kolčáková, Dávid Kvašnica, Ella
Uličná.
Sobáše: Jakub Nemček - Barbora Šventová, Pavel Štveráček - Jarmila Jurčiaková, Štefan Apolenár
- Tatiana Lauková, Juraj Haluška
- Ing. Zuzana Hreusová, Michal
Kondra - Mgr. Lucia Považanová,
Kristián Kelčík - Jozefína Javorková, Thomas Klaus Wolf - Katarína
Žakarovská, Mgr. Ivan Pudiš - Mgr.
Miriama Rizmanová, Michal Kvašnica - Jana Zeleňáková, Mgr. Radek
Černý - Mgr. Andrea Maruniaková,
Ing. Juraj Mravec - Mgr. Dominika

Bencúrová, Ing. Martin Cifra - Ing.
Lenka Mastišová, Štefan Hradský
- Marieta Lauková, Martin Uličný Elena Václavíková, Jakub Mydliar Ing. Klára Zuskinová, Martin Gálfy
- Michaela Matzenauerová.
Úmrtia: Blahútová Helena (90),
Hudák Jozef (65), Macko Jozef (91),
Tóth František(77), Hradská Jarmila(80), Guráň Ján (56), Penciaková
Viola(84), Fajtová Oľga (85), Diviš
Branislav (39), Hubová Mária (85),
Hudák Ondrej (76), Švajlenin Augustín (64), Pavel Baláž (70), Ing.
Hrčka Alojz (69).
(OcÚ)
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NA MNÍCHU SA
STRETNEME 4. 2.
Už čoskoro, 4. februára nás
čaká tradičný Fašiangový výstup
na Mních. Vyberte sa s nami na
jednu z dominánt likavského
chotára. Výstupové trasy na
Mních ponúkajú mnoho variant,
je len na vás, ktorú si vyberiete.
Príďte sa pokochať pekným pohľadom na našu krásnu obec.
(red)

POZOR NA ZMENY
NA ZBERNOM DVORE
V súvislosti s výskytom pohybu neoprávnených osôb na
zbernom dvore pri pošte a z dôvodu sprehľadnenia evidencie
odovzdávania triedených zložiek odpadu pristúpil starosta
obce k obmedzeniu prístupu na
tento zberný dvor jeho zamykaním. Osobu zodpovednú za prevzatie odpadu bude možné vyvolať zvončekom umiestneným
na priečelí budovy pošty. Otváracie hodiny zberného dvora
ako aj druhy odpadu, ktoré sa
na zberný dvor ukladajú zostávajú nezmenené. Ojazdené
pneumatiky sa v zmysle zákona
o odpadoch odovzdávajú len
u prevádzkovateľov autorizovaných pneuservisov, na zbernom
dvore ich nepreberáme.
(red)

VAJCIA Z DOMÁCEHO
CHOVU V PD LIKAVKA
Poľnohospodárske družstvo
Likavka ponúka na predaj vajcia
z domáceho chovu - 30 ks preložka po 4,80 Eur. V tejto cenovej
hladine vychádza jedno vajce na
16 centov.
PD Likavka oznamuje, že predaj pre verejnosť bude v pracovných dňoch od 8:00 hod.
do 14:00 hod. v prevádzke PD
Likavka.
(ms)

HLÁSENIA ROZHLASU
NA LIKAVKA.SK
Ak ste nestihli zaregistrovať
či zachytiť hlásenia obecného
rozhlasu v Likavke, môžete si ich
obsah vypočuť aj na našej obecnej internetovej stránke likavka.
sk (na lište vpravo).
(red)
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Počas školského roka 1965/1966 zvolili
pre súbor názov Likava?

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO DOKONČÍME NA JAR

Bilanciu realizovaných investičných aktivít by som rád začal dielami vybudovanými
v areáli Základnej školy s materskou školou Likavka. V lete bola definitívne ukončená
modernizácia kotolne školy. Moderný teplovodný kotol na biomasu, zrekonštruované
teplovodné okruhy, čerpadlá a ventily, distribútor biomasy, súvisiace stavené úpravy a
vymenená strešná krytina na kotolni, to je výpočet tovarov a prác v celkovom finančnom
rozsahu takmer 84 000 eur, ktoré predĺžili životnosť kotolne a tým pádom i komfortné
zabezpečenie tepla v škole a jej zariadeniach minimálne o ďalšie desaťročie.
Potešiteľné je, že väčšinu finančných zdrojov na túto aktivitu získala obec z externých prostriedkov –
50 000 z ministerstva školstva a 20
000 od Nadácie Mondi SCP.
LAVIČKY AJ KOŠE
V areáli školy vedľa multifunkčného ihriska bolo v septembri osadených osem prvkov nového detského ihriska. Tieto prvky (lezecká
stena, hojdačky, preliezky, lanovka
atď.) sú vyrobené z kvalitnej ocele
v takzvanej antivandalskej verzii, ktorá zaručuje ich dlhodobú
životnosť. Žiaľ, neskoré dodanie,
dolaďovanie a montáž niektorých
prvkov ihriska a počasím spôsobené podmáčanie jeho terénu neumožnilo do zimy osadiť normami
predpísanú dopadovú plochu pod
lezeckú stenu a šplhaciu zostavu a
z bezpečnostných dôvodov ich nie
je možné používať. Ihrisko tak nie
je v stopercentnom stave a kompletne bude do užívania odovzdané až na jar, keď okolo hracích prvkov osadíme ešte parkové lavičky
a koše na odpadky. V súvislosti s ihriskom sme vybudovali predĺženie
ochrannej siete na západnej strane
multifunkčného ihriska do výšky
šesť metrov, ako prvok na ochranu
detí pri pohybe na sprístupnených

častiach detského ihriska.
NOVÝ PRVOK NA KD
Na priečelí kultúrneho domu bol
v októbri osadený nový fasádny
prvok – balkón. Vo vnútorných
priestoroch kultúry boli dodávateľsky vymenené všetky okná
v sále. Sála je teraz lepšie vetrateľná a úniky tepla sú podstatne nižšie ako v minulosti. Zamestnanci
obce vyriešili aj prístup z miestnej
komunikácie na schody vedúce
ku vchodu do kultúrneho domu,

Údržbu
asfaltového povrchu obecných
ciest, chodníkov a krajníc sme
rozdelili na viacero etáp.
V prvej (v októbri) sme dodávateľsky realizovali opravu výtlkov
turbotryskovou úpravou povrchu
vozoviek Ulíc Partizánov, Moyzesovej a Pod hradom. Začiatkom
novembra bolo dodávateľsky
vyspravených a asfaltovou zmesou vyplnených 78 m2 výtlkov
na Vyšnom konci a na Uliciach
Partizánov, Úboč, pri Hubertuse
a pri hasičskej zbrojnici.

náterom ošetrili časť strechy kultúrneho domu, zrekonštruovali
a natreli zábradlia okolo bývalej
reštaurácie a všetky dvere a mreže
na tejto budove.
Aj budova obecného úradu, hoci
je po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii v užívaní len desať rokov, si postupne začína pýtať údržbárske zásahy. Na jeseň sme preto
dodávateľsky vymenili ríne po celom obvode budovy a zabezpečili
natretie strechy úradu ochranným
náterom.
Pred sviatkom všetkých svätých
sme v areáli cintorína osadili tri
lavičky a okolo nich zhotovili spevnené plochy. Do informačných
tabúľ na cintoríne bol umiestnený
aktuálny cintorínsky poriadok. Dodávateľsky bolo realizované vymaľovanie obradnej miestnosti domu
smútku a v závere roka aj výmena
okien a bočných dverí v technickej
časti tejto budovy. Premaľovali sme
i neďalekú autobusovú zastávku na
ulici Československej armády.
IDENTIFIKÁCIA HROBOVÝCH MIEST
V súvislosti s cintorínom dávam
do pozornosti ešte informáciu
o tom, že v počas tohto roka viacerí z vás uzavreli s obcou zmluvy o nájme hrobových miest. Pri

sadzbe euro za rok pri jednohrobe
a dve eurá ročne pri dvojhrobe ste
tieto zmluvy uzatvárali väčšinou
na desať rokov a to najmä z titulu, že práve v roku 2017 uplynula
platnosť nájomných zmlúv uzatváraných pred desiatimi rokmi.
Napriek množstvu obnovených
zmlúv evidujeme na úrade zhruba
1000 hrobových miest, na ktoré
zmluvy o nájme uzatvorené nie
sú. Podľa údajov z krížov a náhrobných kameňov na nich sa veľmi
ťažko identifikujú ich potenciálni
nájomcovia. Prijmite teda touto
formou moju výzvu na obnovu
alebo uzatvorenie nových nájomných zmlúv na neidentifikované
hrobové miesta, či poskytnite údaje o pozostalých, ktorí by sa mohli
o tieto miesta starať. Pokiaľ sa totiž
v dohľadnej dobe k potenciálnym
nájomcom neidentifikovaných hrobových miest nedopátrame, tieto
miesta budú zrušené, čo je určite nežiadúce, krajne nepríjemné a voči
zosnulým možno až nedôstojné.
V oblasti organizácie systému
zberu komunálneho odpadu
v obci sme počas druhej polovice
roka vykonali niekoľko opatrení.
V rámci nich pokračujeme v budovaní spevnených plôch pod
kontajnery na triedené druhy odpadov – naposledy na Ulici Pod
Paračkou a pri stolárskej dielni.
Viaceré tieto kontajnerové plochy
sme voči prevráteniu a odvaleniu
kontajnerov vetrom zabezpečili inštaláciou trojstranných kovových
zábradlí. Obsluha na zbernom
dvore pri pošte bude, z dôvodu
zamedzenia živelného odkladania odpadov (najmä stavebného
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Pri oslavách 1. mája išiel tanečný súbor vždy v čele sprievodu
a pred vyzdobenou tribúnou v Ružomberku sa predviedol krátkym vystúpením?
odpadu) a ich prehľadnejšej registrácii pri permanentne uzamknutej vstupnej bráne, k dispozícii na
vyvolanie zvončekom. Otváracie
hodiny zberného dvora zostávajú nezmenené: pondelok, utorok,
štvrtok a piatok od 7.00 do 15.00,
streda od 8.00 do 16.00 hod.
MNOHO PEŇAZÍ DO CIEST
Na tomto zbernom mieste i naďalej môžete uložiť drobný stavebný odpad, papier a lepenku,
sklo, textil, plasty, kov, žiarivky,
elektroodpad, použité oleje, obaly
z farieb a chemikálií a objemový
odpad (napr. starý nábytok). Zelený odpad umiestňujeme do areálu
oproti pekárni. Pre potreby uloženia tohto druhu odpadu je ale
taktiež potrebné kontaktovať obsluhu na zbernom dvore pri pošte,
ktorá uloženie zeleného odpadu
zabezpečí. Náklady na nakladanie
všetkých druhov odpadov sú premietnuté do poplatku, ktorý platí
paušálne každý producent odpadu v obci. Neplatí to pre stavebný
odpad, ktorého uloženie podlieha
osobitnému spoplatneniu v cene
30 eur za tonu. V zmysle novely
zákona o odpadoch sa opotrebené
pneumatiky ukladajú u ich distribútorov (pneuservisy), nie na zberných dvoroch.
Nezanedbateľnú časť prostriedkov obecného rozpočtu sme
v druhej polovici tohto roka investovali do miestnych komunikácií.
V súvislosti s potrebou odvádzania
dažďových vôd z miestnych komunikácií zamestnanci obce vybudovali dva úseky dažďovej kanalizácie. V oboch prípadoch a to poniže
hlavného vstupu do areálu kostola
a pri bytovke č. 957 išlo o kombináciu povrchovej a podpovrchovej
kanalizácie zaústenej do vodných
tokov. Dodávateľsky, ale za asistencie zamestnancov obce, sme upravili krajnicu popri ceste III/2229 na
Ulici Československej armády na
lepšiu absorpciu dažďovej vody.
Samotnú údržbu asfaltového povrchu obecných ciest, chodníkov
a krajníc sme rozdelili na viacero
etáp. V prvej (v októbri) sme dodávateľsky realizovali opravu výtlkov
turbotryskovou úpravou povrchu
vozoviek Ulíc Partizánov, Moyzesovej a Pod hradom. Začiatkom novembra bolo dodávateľsky vyspravených a asfaltovou zmesou vyplnených 78 m2 výtlkov na Vyšnom konci
a na Uliciach Partizánov, Úboč, pri
Hubertuse a pri hasičskej zbrojnici.
Finálnou etapou bola kompletná rekonštrukcia asfaltového povrchu, vrátane úpravy kanalizačných poklopov a krytov plynových
a vodovodných šupákov, na Školskej ulici.
Z ďalších bežných aktivít treba
dozaista spomenúť osadenie nového vodorovného a zvislého do-

pravného značenia pred bývalým
obecným úradom a poniže pekárne, ako aj obnovu časti jestvujúceho dopravného značenia.
Hlavný bezpečnostný prvok obce
– kamerový systém - sme rozšírili
o dve nové kamery, ktoré monitorujú kontajnery na triedený odpad
oproti pekárni a areál budúceho
zberného dvora pri pekárni.
Zamestnanci obce a evidovaní
nezamestnaní vykonávajúci v obci
takzvané aktivačné práce v letných
mesiacoch premaľovali aj všetky zábradlia na lávkach ponad potoky,
vyrovnali a natreli dvere na garážach
a dielni pri bývalom obecnom úrade, doplnili a vyspravili mreže nad
sedimentačné šachty a žľaby pod
Baňou, Drndošovom a pri Úboči.
NOVÉ SLUŽBY NA MATRIKE
Rozpočet obce však na realizáciu všetkých potrebných zámerov
nepostačuje. Počas celého roka
sme preto usilovne pracovali na
získavaní dodatočných finančných
zdrojov. V lete sme vypracovali
a podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie
a celkové zníženie spotreby energií

v budove materskej školy a školskej jedálne s rozpočtovými nákladmi 800 tisíc eur. Požiadali sme
o grant na dva menšie projekty, 25
tisíc na program Európa pre občanov, 30 tisíc na prístavbu hasičskej
zbrojnice. V týchto dňoch sme začali
prípravy na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na avizovanú výstavbu zberného dvora, kde
len stavebné prvky sú rozpočtované
na viac ako 210 tisíc eur. Netreba zabúdať ani na projekty zamerané na
podporu zamestnanosti v obci aplikované počas celého roka. Vďaka
jednému z nich v Likavke vytvoríme
od januára na obdobie deviatich
mesiacov dve pracovné miesta.
Proces modernizácie spoločnosti,
skvalitňovania štátom poskytovaných služieb a ich sprístupňovanie
bližšie občanom sa dotkol i nášho
obecného úradu. Na tunajšej matrike boli zriadené dve obslužné
centrá poskytujúce služby, ktoré
donedávna boli dostupné len na
špecializovaných úradoch mimo
obcí (napr. na katastri). Prvým
z nich je tzv. IOMO - Integrované
obslužné miesto občana, ktoré ponúka prístup k elektronickým služ-
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bám štátu na jednom asistovanom
mieste. Konkrétne na ňom môžete
vybaviť výpis/odpis z registra trestov, výpis z Listu vlastníctva a výpis z obchodného registra. Takéto
miesto už niekoľko mesiacov existuje na hlavnej pošte v Ružomberku. Na rozdiel od pošty a na škodu
pre nás však na matrikách nie sú
dostupné všetky tieto deklarovane
služby. Navyše, odozva systému a
serverov ministerstva vnútra (teda
rýchlosť komunikácie pri získavaní
potrebných informácií z nich) je
počas pracovných dni tak mizerná, že občan sa k svojim výstupom
(výpisy, listy vlastníctva) reálne
dostane až po pár hodinách, nezriedka až na druhy deň (zaplatiť
však musí už pri podaní žiadosti).
Druhý systém umožňuje, že ľudia
si už nemusia, ako doteraz, vybavovať matričné doklady (rodné listy,
úmrtné listy a pod.) len v miestne
narodenia či úmrtia, ale je to možné
vyžiadať cez centrálny informačný
systém matrík – CISMA na ktoromkoľvek, a teda priamo aj na našom
matričnom úrade.
Marián Javorka, starosta obce
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Prelom v činnosti súboru nastal v rokoch 1969/1970, kedy súboru začal
pomáhať Kliment Ondrejka a Vojtech Littva?

VIDINA KONCA DOSTAVBY DIAĽNICE ZA ŠTYRI A POL ROKA EXISTUJE...

RÝCHLO A POMALŠIE...
Akosi sa v našom štáte stáva zvykom, že až vyvolanie extrémneho
tlaku napomáha dosiahnutiu želaného stavu. Toto konštatovanie
určite platí na budovanie a rozvoj cestnej infraštruktúry – diaľnic
a rýchlostných ciest.
O tom, že diaľničný úsek Hubová
– Ivachnová sa posledné tri roky
budoval slimačím tempom vie
azda každý. Na skutočnosť, že tento stav je hanbou pre štát a doslova irituje výstavbou dotknuté obce
a ich obyvateľstvo bolo potrebné
kompetentných náležite upozorniť. V našom okrese sa tak v roku
2017 konali celkom štyri protesty
– blokády hlavných dopravných
ťahov, z toho tri krát aj v Likavke.
Vďaka vyvolanému tlaku násobenému mediálnou podporou sa
veci v závere tohto roku pohli.
V posledný novembrový deň investor a zhotoviteľ stavby konečne
našli spoločnú reč a bol podpísaný
dlho očakávaný dodatok k zmluve
o dielo na dostavbu spomínaného
diaľničného úseku. To znamená, že
stavbári budú môcť odštartovať
práce na pozastavených častiach
diaľnice vrátane dvojrúrového
tunela Čebrať hneď po ukončení
procesu posudzovania vplyvov na
životné prostredie (proces EIA).
Ten by mal skončiť na prelome januára a februára.
Proces EIA má pre budúcnosť našej obce zásadný význam, pretože
v ňom sa prerokúvajú všetky negatívne vplyvy, ktoré nás zasiahnu
či už výstavbou, alebo samotnou

dopravou po dobudovaní diaľnice. Verejné prerokovávanie správy
o hodnotení týchto vplyvov na
kvalitu života v zasiahnutom území, ktoré sa 5. 12. konalo v Kultúrnom dome Likavka, poukázalo na
značné obavy dotknutého obyvateľstva pri avizovaných postupoch,
bolo dôkazom veľkého sklamania
až frustrácie z rokmi trpenej nečinnosti a hazardovaním so zdravím
a životmi obyvateľov pri súčasnej
dopravnej situácii v regióne. Obec
Likavka pripravuje k predloženej
správe rozsiahle stanovisko, v ktorom bude požadovať niekoľko zásadných opatrení na zmiernenie
dopadov výstavby a prevádzky
diaľnice. Budeme požadovať predĺženia a zvýšenie uvažovaných protihlukových stien, výmeny okien
a fasádne protihlukové opatrenia
na budovách na ceste I/59, ktorá
bude slúžiť ako obslužná komunikácia pri výstavbe diaľnice a po
jej dobudovaní bude plniť funkciu
diaľničného privádzača. Budeme
požadovať vymedzenie tranzitnej
dopravy nad 7,5 t po tejto ceste,
vybudovanie tzv. inteligentných
priechodov pre chodcov a bezpečných autobusových zastávok
na nej. Okrem iného požiadame
aj o vybudovanie chodníka od

Hubertusu až do obce a reguláciu
potoka Likavčianka v tomto istom
úseku. Za roky útrap, škôd a trápenia si to zaslúžime.
O význame a dôležitosti začatých
procesov svedčí aj skutočnosť, že
gesciu nad pokračovaním výstavby diaľnice prevzal štátny tajomník
ministerstva dopravy Viktor Stromček, ktorý osobne náš región podľa potreby navštevuje a poskytuje
zásadné informácie o pripravovaných aktivitách priamo vedeniu
mesta Ružomberok a starostom
dotknutých obcí. Za predpokladu
úspešného ukončenia procesu
EIA, razba tunela z východného
portálu, teda v Likavke, začne od

Razenie
tunela Čebrať sa
v prípade úspešného
ukončenia procestu EIA
začne z východného
portálu, teda z Likavky,
od polovice februára.

polovice februára. Do 180 dní od
nadobudnutia právoplatnosti EIA
bude v oboch tunelových rúrach
vyrazených 150 metrov. Keď bude
skončené územné a stavebné konanie na západný – Hrboltovský
tunelový portál, začne razba tunela i z druhej strany. Predpokladá sa,
že ku kompletnému prerazeniu tunela dôjde 890 dní od nadobudnutia právoplatnosti EIA (i tu vidno,
aký dôležitý je termín ukončenia
posudzovania vplyvov stavby na
životné prostredie). Do skúšobnej
prevádzky by diaľničný úsek Hubová – Ivachnová mal byť uvedený
30. 6. 2022.
Je dôležité, aby sa paralelne s výstavbou tohto úseku začalo na projektovaní, posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a na procesoch
v územnom a stavebnom konaní
aj na diaľničnom úseku Turany –
Hubová (pravdepodobne na dlhé
roky budúcom dopravnom lieviku)
a na napojení rýchlostnej cesty R1
na diaľnicu D1. Vo veciach týchto
dvoch stavieb je určené, že diaľničný úseku Turany – Hubová bude
vedený v tunelovom variante cez
tunely Havran a Korbeľka a pripojenie cesty R1 na diaľnicu D1 bude
riešené v katastri obce Ivachnová.
Vážení Likavčania, opísané procesy sú prakticky len v začiatkoch.
Uvedené termíny sú viazané na
ideálne a bezproblémové pokračovanie chodu vecí. Vidina konca
dostavby diaľnice za štyri a pol
roka tu však je. A je tu vďaka vám
a vášmu angažovanému postoju,
vašej ochote postaviť sa za svoje
záujmy a potreby a vďaka nepoddajnosti a vytrvalosti adresovanej
kompetentným. Ďakujem.
Marián Javorka
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V roku 1970 súbor účinkoval v Slovenskej televízii v relácii
Lastovička s pásmom Máje?
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VYTVÁRAME PODMIENKY NA OSOBNOSTNÝ RAST
Do každého školského roka už tradične vstupujeme s predsavzatím,
aby bol minimálne taký úspešný, ako bol ten predchádzajúci, ak nie
aj lepší. V septembri sme v základnej škole privítali 252 žiakov, ktorým sa snažíme vytvoriť podmienky na ich osobnostný rast i napredovanie vo vzdelaní.

Každodennú rutinu
v školských laviciach
sme si tohto roku
ozvláštnili exkurziami
do Demänovskej jaskyne slobody, košického
zábavno-technického
centra Steel Park či zážitkového centra vedy
Aurelium v Bratislave.
Ani doma sme sa so
žiakmi nenudili. Veselo
bolo počas Švihadlového maratónu i na
tradičnej besiedky so
starými rodičmi, ktorú
si žiaci pripravili v rámci
Mesiaca úcty k starším.
Svojho tvorivého ducha deti ukázali nielen
pri príprave darčekov
na toto podujatie,
ale podobne sa prezentujú aj svojimi krásnymi výtvarnými prácami. Pekné umiestnenie získala Vanesa
Kohútová (3. A), ktorá
obsadila 3. miesto v súťaži Netradičné jablko,
zaujímavé boli aj kresby záchranárskej tech-

niky na tému Ochranárik čísla 112.
Nezaháľali sme však ani v predmetových súťažiach, žiaci sa zúčastnili
Anglického maratónu, dejepisnej
súťaže o 1. svetovej vojne, informatickej súťaže i-Bobor, či tradičnej súťaže v prednese pod názvom Šaliansky Maťko. Svoju šikovnosť tiež prezentovali mladé gazdinky na súťaži
Majster Palacinka. Nevšedným spestrením vyučovania, vďaka ktorému
sme sa spolu pozreli do minulosti,
bolo divadelno-kultúrne predstavenie Via Historica. Deviataci sa zasa
pripravovali na budúce povolanie
prostredníctvom Burzy informácií
či návštevy stredných škôl v Ružomberku počas Dní otvorených dverí.
Mimo školských lavíc sme sa snažili napredovať napríklad v streľbe
zo vzduchovej pušky. Už druhý rok
po sebe sme dokonca organizovali
Okresné kolo v streľbe družstiev, na
ktorom si naši najúspešnejší strelci –
Adrián Lúdik, Pavol Žigo a Sebastián
Macko (všetci 9. A) v silnej konkurencii pripísali 3. miesto.
Zahanbiť sa však nedali ani naši
vzpierači. V súťaži o Pohár starostu
obce Likavka sa v kategórii do 62 kg
prvým miestom zaskvel Šimon Strapec. Titulmi majster resp. majsterka
Slovenska sa môžu pochváliť Marek
Kruták a Tatiana Hanusová a v neposlednom rade našu školu v tejto
disciplíne vzorne reprezentuje aj Mi-

chal Kubala (všetci 7. A).
V predvianočnom období sa naše
snaženie čoraz viac sústreďovalo na
to, aby sme sa aj v škole pripravili na
najkrajšie sviatky roka. Hneď začiatkom decembra sme spolu privítali
Mikuláša, ktorý dobrých odmenil
a zlí si domov odniesli popolom
natreté tváre. Následne sa už pozornosť žiakov sústredila na vianočné
trhy, ktoré sa uskutočnili na chodbe
školy. Zároveň horlivo pripravovali
školský i družinársky časopis a nacvičovali vianočné koledy. Na súťaži
v ich speve najviac zažiarili a prvé
miesto si odniesli Bibiana a Juliana
Pšenové (9. A a 6. A). Pýšiť sa však
môžeme aj úspechmi na Ružomberskej vianočnej latke. Skok do výšky
sa perfektne vydaril Michaele Drapáčovej (6. A) i Kristiánovi Zelinkovi (9.
A), a preto obaja trónili na krásnych
prvých miestach vo svojej kategórii.
A aby vianočná atmosféra naozaj
pohltila každého jedného z nás,
žiaci si v posledný vyučovací deň
pred prázdninami pre nás pripravili
tradičnú vianočnú besiedku, ktorú
poňali ako divadelno-spevácke podujatie. Náš úvodný cieľ sa nám darí
plniť a so žiakmi vieme v škole riešiť
nielen ich každodenné študijné povinnosti, darí sa nám spoločne zapáliť i pre rôzne podujatia a súťaže, ktoré nás zbližujú aj na ľudskej úrovni.
Ľubica Oravcová
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V roku 1972 súbor účinkoval s Likavskou bursou
a v roku 1973 v televíznom filme Jarenie?

XII. OBECNÝ
PLES

MIRIAM BYSTRIČANOVÁ VÍŤAZKOU MISS FOLKLÓR 2017!
Víťazkou Miss Folklór 2017
sa stala 20-ročná Miriam Bystričanová z Likavky, ktorá v
tento večer získala najviac
hlasov od odbornej poroty,
ale i od divákov, ktorí finále
sledovali v priestoroch hotela Galileo.
Na základe hlasovania divákov a odbornej poroty sa
víťazkou tretieho ročníka
MISS FOLKLÓR 2017 jednoznačne stala finalistka s
číslom 7 - Miriam Bystričanová z Likavky. Titul druhej
vicemiss získala Lucia Malagová, rodáčka z Prešova
a titulom prvej vicemiss sa
oddnes môže pýšiť Terézia
Rekšáková pochádzajúca z
Banskej Bystrice.

Na súťaži sa predstavilo
spolu 11 finalistiek, ktoré absolvovali 4 disciplíny: promenáda v šatách inšpirovaných
ľudovým odevom, promenáda v partách, voľná disciplína
(prezentácia ich folklórneho
talentu, resp. oblasti pôsobenia) a promenáda v krojoch.
Naša Miriam Bystričanová
má 20 rokov a študuje špeciálnu pedagogiku v Bratislave. K folklóru sa dostala už
ako malá a dnes je členkou
súboru Technik v hlavnom
meste a príležitostne spieva
v súbore Čriepky. Vo finále sa
predstavila výberom piesní z
Liptova.
(ms)
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V roku 1978 súbor dostal nové kroje pre dievčatá, súbor patril a patrí
medzi najlepšie detské foklórne súbory na Slovensku?
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CÉDÉČKO SME NAHRÁVALI V KULTÚRNOM DOME
V spolupráci s partnerskou obcou Wilkovice sa Likavka stala účastníkom projektu, ktorý bol financovaný z európskych peňazí v rámci
projektov cezhraničnej spolupráce. Na projekte sa spolupodieľala
FS Likava a wilkowický folklórny súbor Zemia Beskidska. Autorom
projektu Tradícia naša sila - hudobno – tanečné poľsko – slovenské
tvorivé dielne bola partnerská obec Wilkowice.
Projekt začal trojdňovým pobytom folklórneho súboru Zemia Beskidska v Dolnom Kubíne,
ktorý sa uskutočnil
cez letné prázdniny. Počas pobytu
v Gäceli si detský
folklórny
súbor
Likava a súbor Zemia Beskidska na
workshopoch navzájom predstavili
zvyky a tance. Vyvrcholením
tejto
časti projektu bolo
vystúpenie poľského súboru v našom
kostole sv. Juraja.
V druhej časti projektu v septembri
sa niektorí členovia
FS Likava, vedenie
obce a členovia niektorých dobrovoľných zložiek v obci
zúčastnili na podobných workshopoch vo Wilkowiciach. Počas pobytu
v Poľsku nám naši
poľskí priatelia zabezpečili návštevu najmodernejšej profesionálnej hasičskej stanice v Poľsku
– hasičskej stanice v meste Bielsko-Biala.
VO FARSKOM KOSTOLE
Bol to pre nás a zvlášť pre našich
hasičov veľký zážitok a ukážka
najmodernejšej hasičskej techniky. Vrcholom tejto návštevy bolo
naše účinkovanie vo farskom kostole sv. Michala vo Wilkoviciach.
Aj keď členov folklórnej skupiny
nebolo v skupine veľa, veľmi sme
sa snažili a myslím, že posluchá-

či ocenili našu snahu a náš spev.
Najväčší úspech sme mali s piesňou Na Kráľovej holi.

Vyvrcholením celého projektu
bola naša návšteva v Bystrej 11.
novembra. Bystrá je jeden z troch
celkov obce Wilkovice. Tento deň
bol v Poľsku štátny sviatok, ktorí si Poliaci mimoriadne vážia,
pretože 11. 11. 1918 vznikol moderný poľský štát. Naša návšteva
začala sv. omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Bystrej.
VÁŽIA SI SVOJE TRADÍCIE
Počas omše, ale aj počas celého
dňa, bolo cítiť, ako si Poliaci veľmi vážia svoju štátnosť, hymnu,
zástavu, svoje tradície. Na prie-

SPOMIENKA
Kto v srdciach žije, neumiera...
V decembri sme si pripomenuli 20 rokov, odkedy odišiel do večného odpočinku náš drahý
Vác lav HRČK A
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

čelí hlavného oltára kostola bola
poľská vlajka, nad celým oltárom
viala bielo-červená stuha. Na
začiatku sv. omše prišli zástupy
vojakov, hasičov a rôznych organizácií so svojimi bojovými
zástavami a stáli ako vojaci počas
celej omše. Aj hlavná kázeň bola
plná vlastenectva, lásky k rodine,
k obci a k vlasti. Kazateľ spomínal

aký veľký bol útlak zo strany Rusov, Rakúsko- Uhorska aj Prusov,
aké ťažké to bolo, keď aj katechizmus sa museli poľské deti učiť
po nemecky. Vo vlastenectve sa
máme od Poliakov určite čo učiť.
V kultúrnom dome (tiež vyzdobe-

nom v bielo–červenom duchu)
sa predstavili opäť oba súbory,
ktoré participovali na projekte.
Vyvrcholením celého programu
bolo vystúpenie našej FS Likava,
ktorá opäť ako tradične výborne
reprezentovala našu obec.
DVE POĽSKÉ PIESNE
Výsledkom projektu, okrem
nádherných zážitkov, bolo nahrávanie a vydanie CD
nosiča. Na cédečku, polovicu piesní
nahrala naša FS,
druhú časť nahrali
naši poľskí priatelia. Okrem tradičných
likavských
piesní sme naspievali aj dve tradičné
poľské piesne - Hej
sokoly a Kaczmarecka.
Nespievali
sme ich po poľsky,
ale po slovensky
a po východniarsky.
Nahrávanie našich
piesní sa uskutočnilo v likavskom kultúrnom dome pod
gesciou poľského
technika, ktorý bol
veľmi
trpezlivý.
Myslím si, že dielo
sa podarilo. Bolo
náročné a dosť sme si pri tom
vytrpeli, ale výsledok stojí za to.
Nahraté cédečko nám ešte dlho
bude pripomínať krásne chvíle
prežité spolu s poľskými priateľmi.
Michal Švento

BEZ REFLEXNÝCH PRVKOV
ANI NECHOĎTE NA CESTU
Od 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej
premávke v znení neskorších
predpisov, podľa ktorej je chodec idúci po krajnici či okraji vozovky v obci, povinný používať
reflexné prvky alebo bezpečnostný reflexný odev za zníženej viditeľnosti, teda najmä od
súmraku do svitania, za hmly, za
sneženia a za dažďa. V prípade
nedodržania tohto dopravného
pravidla hrozí chodcovi pokuta
do výšky 50 eur. Zavedením tohto pravidla ide o prevenciu a výchovu chodcov, s cieľom zvýšiť
ich bezpečnosť na ceste. V obciach, kde nie sú vybudované

chodníky, musí chodec ísť po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri
ľavom okraji vozovky. Reflexné
prvky výrazne zvyšujú našu bezpečnosť na cestách, nosíme ich
na vrchnom odeve pri zápästí
na konci rukávov, v úrovni pásu
a kolien, na taškách či detskom
kočíku. Dbajme na bezpečnosť
našich detí, vyberajme oblečenie či školské tašky s doplnkami
z fluorescenčných a reflexných
materiálov.
Predchádzajme
tomu, aby dopravná nehoda
zmenila v zlomku sekundy váš
život a životy vašich blízkych.
(red)
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septembri sme s deťmi
novú ročnú tému s názvom
Dobrodružstvo
pokoja. V tomto
školskom roku sa budeme
usilovať o pravý pokoj medzi ľuďmi, ktorý dosiahneme
práve pokojom v našom srdci. O tento dar pokoja v našom srdci sa máme starať
úprimným hľadaním pravdy,
vyháňaním násilia z našich
slov a gest, odpustením a
prekonávaním konfliktov.

Po odchode Vladimíra Struhára v roku 1975 sa ako
odborník na spev funkcie ujal Ladislav Mláka?
workshopy.
Predtým sme spoločne prežili
víkendové stretnutie v Ždiari, kde

službu, v ktorej im prajeme veľa síl.
Taktiež sme po niekoľkých rokoch
zorganizovali Šarkaniádu a na-

dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky)
v meste Alitena na severe Etiópie.
Dobrá novina tam podporuje
zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky
s deťmi od roku 2015. Vďaka
tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny
jazdiť sanitka ku komplikovaným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.

ERKO: USILUJEME SA
O PRAVÝ POKOJ MEDZI ĽUĎMI

VÍKEND PLNÝ ZÁŽITKOV
September bol aj časom Územného stretnutia Liptova a Oravy
v Liptovskej Osade, kde sme sa
pripojili ku vyše sto eRkárom
z nášho okolia. Strávili sme víkend
plný nových zážitkov, priateľov,
bohatého duchovného programu
a animátorského rastu cez rôzne

sme zdieľali naše námety a nápady v službe pre budúci školský
rok a načerpali skrze duchovný
program (adorácia, spoločná modlitba, sv. omša) aj veľa potrebných
milostí do nastávajúceho času.
ŠARKANIÁDA PO ROKOCH...
Privítali sme medzi nami našich
mladších pomocných animátorov, ktorí sa vydali na animátorskú

priek sychravému počasiu sme sa
spoločne tešili z hier a púšťania
šarkanov rôzneho druhu, tvaru
a farieb.
POMOHLI SME AFRIKE
V decembri sme pripravili známu
kolednícku akciu Dobrá novina
na pomoc ťažko skúšaným africkým krajinám. V minulom roku
bola v centre pozornosti práca

?

NEZMAZATEĽNÁ STOPA
Naďalej pozývame deti na pravidelné eRko stretnutia vo štvrtky. Viac informácií o stretnutiach
vám podajú vaši animátori. V neposlednom rade vyjadrujem poďakovanie mojim animátorom za
ich radostnú službu v našom rozrastajúcom eRkárskom spoločenstve. Veľké poďakovanie im patrí
za ich službu, ktorú vykonávajú so
srdcom a obetujú
niekedy aj desiatky hodín či dní pre
naše spoločenstvo.
Dovolím si povedať, že práve každý
jeden z nich zanecháva veľkú nezmazateľnú stopu v našom spoločenstve.
Vyprosujem im veľa
síl a požehnania.
Nemôžeme
zabudnúť ani na podporu
Obecného
úradu v Likavke,
farnosti
Likavka,
a tiež všetkých rodičov a ľudí dobrej
vôle, ktorí nám stále
rôznymi spôsobmi
pomáhajú.
Matúš Šuľa

NEGATÍVNE REKORDNÝ OKTÓBER HASIČOV: ŠESŤ VÝJAZDOV
V októbri 2017 zaznamenali likavskí hasiči rekord – žiaľ, negatívny. Veď počas jediného mesiaca zasahovali spolu až šesť krát. Hneď
na začiatku mesiaca sa obcou prehnala veterná smršť, ktorá lámala
stromy, konáre, strhla telekomunikačný kábel a rozfukovala zberné
kontajnery na separovaný zber po uliciach obce.
Po uprataní týchto následkov sa pracovali mnoho hodín.“ povedal
členovia zásahovej jednotky Dob- predseda likavských hasičov Peter
rovoľného hasičského zboru obce Brtko.
Likavka vrátili do svojich domoSnažili sa zachrániť, čo sa dalo
vov, aby sa už o necelú polhodinu a odfúknutý plech vrátiť a pribiť
vrátili späť do hasičskej zbrojnice späť na miesto. Veľkú časť strechy
ku ďalšiemu zásahu – strhnutú sa už ale nepodarilo zachrániť,
plechovú strechu na objekte bý- pretože plech bol úplne zrolovaný
valých dielní Lesov SR, v ktorom a pokrčený. Zásah trval vyše dvoch
majú sami likavskí hasiči svoje hodín a krátko po pol jednej v noci
výcvikové stredisko. „Vždy, keď sa hasiči unavení a mokrí vrátili
zasahujeme a vidíme napáchané späť na svoju základňu.
škody, zviera nám hrdlo a tlačia sa
Počas mesiaca boli likavskí hasiči
slzy do očí. Teraz vznikla škoda na zavolaní ešte k vytiahnutiu nákladnašom objekte, a preto bol zásah ného vozidla z blatistého terénu v
ešte ťažší, veď na objekte sme od- chatovej oblasti pri penzióne Gej-

dák s použitím hasičského špeciálu kurovacej sezóny upozorňujú
Praga V3S, ďalej k požiaru humna a vyzývajú obyvateľov k zvýšev obci Svätý Kríž
nej opatrnosti
a koncom mesiapri manipulácii
ca tiež dva krát k
s ohňom. Nespadnutým stroukladajte hormom za Likavkou
ľavé materiály
a v Hrabove.
v blízkosti vykuvýjazdov (celkovo)
V roku 2017
rovacích telies,
mali likavskí hasiči
likavskí hasiči zadbajte na správpočas roku 2017
sahovali spolu až
ne vyčistený ko19 krát pri požiamín a dymovoroch, živelných udalostiach či tech- dy a zvýšenú pozornosť venujte
nických zásahoch. Okrem toho aj ukladaniu horúceho popola,
absolvovali štyri cvičenia v okrese z ktorého môže veľmi ľahko vznikRužomberok zamerané na zdoko- núť požiar. V prípade akýchkoľnaľovanie akcieschopnosti zboru vek problémov sú likavskí hasiči
a jeden profesionálny sústredený pripravení komukoľvek pomôcť
dvojdňový výcvik vo výcvikovom a podať pomocnú ruku. Neváhajcentre Lešť.
te sa na nás obrátiť.
Likavskí hasiči počas zimnej vyPeter Brtko

19

viete, že...

Od roku 1991 súbor pracuje pri kultúrnom stredisku obce,
v súčasnosti má 21 tanečníkov a 6 spevákov?
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UCTILI SME SI NAŠICH JUBILANTOV

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a
práve október je Mesiacom úcty k starším preto,
aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo
svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň
života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Ale nebolo to vždy tak.
Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším.
Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a
veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Úcta k starším by mala byť
hlavne spontánna a sústavná. A predovšetkým by
mala byť táto úcta stála. Starší ľudia si ju zaslúžia.
Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu
odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za
svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a
rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
Ani naša obec nezabudla na seniorov, preto sme
im pripravili 19. októbra 2017 o 12,00 hodine v sále
KD Likavka pekné posedenie. Pozvaných jubilantov bolo až 182, zišli sa v hojnej účasti, v sále bolo
ako v úli. Jubilanti vo veku 65, 70, 75, 80 a viacroční
si posedeli pri chutnom obede, koláčiku a nechýbal ani aperitív. Po úvodnom programe, v ktorom
krátku báseň predniesla Jolana Magová, im zaspieval spevokol sv. Juraja blahoprajné pesničky.
Nasledoval slávnostný príhovor starostu obce a
pána kaplána , potom sa začali rozdávať darčeky.
Obec pre všetkých jubilantov pripravila vecný dar
v hodnote 10€ a nechýbal ani kvietok. Spríjemniť
posedenie našim jubilantom prišli aj kandidáti
do župných volieb. Tým, ktorí sa nemohli zúčastniť
, bol osobne darček doručený domov.
(rak)
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V súbore sa za prvých desať rokov vystriedalo 158 detí,
súbor vystúpil 131 krát?

PODPOROVALI JU PRIATELIA AJ RODINA
Bianka Kubisová, študentka gymnázia, získala bronzovú cenu vojvodu z Edinburgu
Naša spoluobčianka - Bianka Kubisová, študentka ružomberského
Gymnázia svätého Andreja sa vlani
zapojila do medzinárodného komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu (The Duke of Eginburgh´s International Awards).
Za svoje aktivity získala bronzovú cenu - odznak, ktorý jej a úzkej skupinke ocenených z celého
Slovenska osobne odovzdal princ
Edward, syn britskej kráľovnej
Alžbety a princa Philipa. Podrobnosti o realizácii projektu, jeho
realizácii a osobných i spoločenských prínosoch ponúka Bianka
v rozhovore, ktorý absolvovala so
starostom obce.
Na úvod ťa poprosím o predstavenie projektu a opis činností, ktorým si sa v rámci neho venovala...
„Medzinárodná cena vojvodu

z Edinburghu, je medzinárodný program,
ktorý založil vojvoda
z Edinburghu a na Slovensku funguje druhý
rok. Tento celosvetový
projekt však existuje
už viac ako 60 rokov.
Človek sa v ňom rozvíja
v troch oblastiach – talent, šport a dobrovoľníctvo. V rámci týchto
oblastí si vyberie, čo
chce robiť, stanoví si
ciele a za určitý čas ich
musí splniť. Týmto činnostiam sa venuje aspoň hodinu týždenne.
Ja som sa do programu
zapojila
prostredníctvom našej školy. Dosiahla som bronzovú
úroveň, ktorá trvá pol
roka. Keď som naplnila
ciele projektu, na jeho
konci som absolvovala
dobrodružnú expedíciu
– prežitie v prírode po
dobu 24 hodín. Sprievodnými aktivitami boli
aj iné užitočné činnosti,
napríklad rôzne pozorovania.“
V ktorých mesiacoch
roka 2017 sa projekt
uskutočnil?
„Začala som začiatkom roka.“
Ktoré aktivity v rámci jednotlivých oblastí
si si vybrala?

„Z talentu som sa rozhodla, že
budem šiť. Dala som si za cieľ, že
ušijem aspoň 15 menších predmetov na šijacom stroji a že sa naučím
šiť aj ručne. Ušila som napríklad
vankúš, plyšáka, vak a iné drobnosti. Šiť som sa učila sama, hlavne
z internetu.“
Bola to tvoja prvá skúsenosť so
šitím?
„Nie. Už cez prázdniny som si
pár vecí ušila, mamina mi vysvetlila, ako sa čo robí na stroji. Tak už
vtedy som si pár vecí ušila a zapáčilo sa mi to natoľko, že som sa
rozhodla pokračovať. Zapojenie sa
do projektu bola pre mňa príležitosť, ako v tejto záľube užitočnou
formou pokračovať. Zo športu som
si vybrala volejbal. Chodila som
na volejbalový krúžok, doma som
trénovala, aby som sa naučila potrebné prvky: smeče, podávať aj
z vrchu. Dosť som sa v tom zlepšila,
čo si veľa ľudí aj všimlo.“
Volejbalový krúžok si navštevovala v Ružomberku?
„Áno v škole – na Gymnáziu sv.
Andreja. Treťou aktivitou bolo
dobrovoľníctvo, to je činnosť, ktorú robím zadarmo a pomáham
rôznym ľudom, ale nesmú byť
z rodiny. Chodila som na literárno-dramatický krúžok, kde som robila asistenta učiteľa. Sledovala som
scenáre, zastupovala som chýbajúce postavy a podobne.“
Toto boli tri aktivity, ktoré si
vykonávala šesť mesiacov?
„Tieto aktivity som robila tri mesiace a zvolila som si jednu prio-
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žiaci OŠK Likavka sú v prvej triede vo futbale po jeseni druhí, keď majú rovnaký počet
bodov ako prvá Ludrová, ale o jeden odohraný zápas viac?
ritnú, to bolo spomínané šitie, ktoré som vykonávala šesť
mesiacov. Ale ja som vlastne vykonávala všetky aktivity
šesť mesiacov. Každej z tých aktivít som sa mala venovať
minimálne jednu hodinu týždenne, ale v skutočnosti som
im venovala podstatne viac času.“
Lebo ťa to bavilo, chytilo za srdce?
„Áno, to je vlastne aj základný cieľ projektu. Keď ho dokončím, v jeho jednotlivých činnostiach budem pokračovať aj naďalej.“
Ako by si opísala systém fungovania projektu a ako
si sa dostala do finále?
„Celé to zastrešovala škola, ktorá sa prihlásila ako miestne centrum projektu. V rámci školy niektorí učitelia absolvovali na tento účel školenia. Následne žiaci, ktorí sa
chceli zapojiť, sa mohli prihlásiť. Bolo to celé realizované
formou krúžkov.“
Koľko žiakov sa zapojilo v rámci vašej školy?
„Neviem presne, niekoľko desiatok, no dokončili sme to
piati.“
Ako sa to vyhodnocovalo na celoslovenskej úrovni?
„Mali sme hodnotiteľa, ktorý kontroloval, ako sme plnili
jednotlivé ciele. U mňa to bola učiteľka. Potom sa z každého miestneho centra vybral jeden najlepší, ktorý postúpil
na celoslovenské oceňovanie. Oceňovalo sa uskutočnilo
na troch miestach na Slovensku, ja som bola v Trenčíne,
kde oceňovali všetkých v rámci stredného Slovenska. Tí
lepší boli oceňovaní ešte v Bratislave. Ocenenia v Trenčíne odovzdával britský veľvyslanec Andrew Garth. Najúspešnejší absolventi projektu išli potom 2. novembra
na oceňovanie do Bratislavy. To bolo v podstate to isté
ako v Trenčíne, ale slávnostnejšie, na vyššej spoločenskej
úrovni.“
A tam ti udelili cenu v podobe odznaku.
„Áno, ceny odovzdával tiež Andrew Garth a na tomto
podujatí sa zúčastnil aj britský princ Edward, s ktorým
sme sa mohli porozprávať.“
Koľko študentov sa zúčastnilo tohto záverečného ceremoniálu v Bratislave?
„Vyše 50.“
Teda 50 najlepších z celého Slovenska. V rámci nášho regiónu si bola jediná?
„Z Ružomberka som bola jediná a myslím, že aj z celého
Liptova.“
Pokračuješ v aktivitách v duchu projektu?
„Áno, tam ide o to, že si budujem samostatnosť, všetko
som si musela vybaviť a zariadiť sama. Ďalej vytrvalosť,
musela som sa tomu venovať pravidelne a dlhodobo a vybudovala som si k tomu aj vzťah. Zaznamenala som osobnostný rast, tiež sa mi zdvihlo sebavedomie. Som smelšia.
Na začiatku som váhala, bála som sa do toho ísť, nevedela
som, že to takto ďaleko dotiahnem.“
Keďže hovoríš o osobnostnom raste a celkovom napredovaní, čo je pre mladého človeka v tvojom veku
asi dosť dôležité, opýtam sa ťa ešte, koľko máš rokov?
„Mám 15 rokov, a keď som s projektom začínala, mala
som 14.“
Je asi veľmi dôležité v takom veku nadobudnúť potrebnú odvahu a guráž, a pritom sa venovať niečomu
zmysluplnému.
„To si vlastne ani tak neuvedomujem, až keď sa pozriem
späť, tak si uvedomím, čo som dosiahla.“
Si na to náležite hrdá?
„Áno.“
Výborne a aké boli odozvy okolia?
„Všetci mi fandili, mala som podporu od rodiny a od
priateľov, všetci sa potom spolu so mnou tešili.“
Takisto sa chcem pripojiť ku všetkým gratulantom.
Reprezentovala si predovšetkým seba, ale samozrejme aj našu Likavku, ako tvoje rodisko a pôsobisko, za
čo ti patrí aj moje poďakovanie. Zároveň si dala príklad
rovesníkom, ako ušľachtilou a zábavnou formou môžu
pracovať na svojom osobnostnom raste.
Marián Javorka
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HARMONOGRAM VÝVOZU
SEPAROVANÉHO ZBERU
POČAS FEBRUÁRA 2018
Združenie obcí separovaného zberu
Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré
povinne triedené zložky komunálneho
odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch
vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci február 2018. Plasty sa budú vyvážať 5., 6., 15., 16., 19., 20., 26. až 28. februára. Papier 8., 9., 12. a 13. februára a sklo
21. až 23. februára. Viac informácií nájdete na internetovej stránke likavka.sk.
„Prosíme občanov, aby uvedené
termíny brali do úvahy a kontajnery
na triedený odpad zapĺňali v zmysle priloženého harmonogramu. Dôrazne žiadam, aby sme predchádzali prepĺňaniu
kontajnerov na platy stláčaním plastových fliaš a nádob a skladaním papierových a kartónových krabíc. Ide o časovo

a fyzicky nenáročnú činnosť, ktorá ale
dokáže objem ukladaného plastového
odpadu zredukovať na jednu štvrtinu.
Je to jedna z mnohých dielčích aktivít
ako znížiť náklady na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v našej
obci. Uvedomme si prosím, že poplatky
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré obec ročne vyzbiera
pokryjú približne 50 % spomínaných
nákladov. Buďme ohľaduplný voči sebe,
životnému prostrediu ale i voči obci,
v ktorej žijeme a ktorá za všetky odpady v jej katastri zodpovedá a snažme sa
urobiť všetko preto, aby poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady nemusel v budúcnosti drasticky
stúpať,“ povedal starosta obce Marián
Javorka.
(red)

11. NOVEMBRA SME NEZABUDLI
NA OBETE 1. SVETOVEJ VOJNY
V minulom roku sme si pripomenuli
99. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. 11. novembra 1918 o 11-tej hodine
a 11-tej minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria medzi bojujúcimi stranami. v Compiegnskom lese
vo Francúzsku bolo medzi víťaznými
mocnosťami Francúzskom, Anglickom, USA, Talianskom a porazeným
Nemeckom podpísané prímerie, čím
sa definitívne skončila prvá svetová
vojna.
Hrôzy tejto vojny zostali tak hlboko
vryté do vedomia účastníkov, že po
skončení vojny iniciovalo Francúzsko
v roku 1919 tento deň ako Deň padlých a Deň prímeria. Počas krátkej

doby sa spomienka na padlých rozšírila aj v Severnej Amerike ako Deň
spomienok a Deň veteránov. V tento
deň si zvonením pripomíname ukončenie 1. svetovej vojny a vzdávame
hold všetkým padlým v ozbrojených
konfliktoch.
V prvej svetovej vojne sa bojovalo aj
na území Slovenska. Boje boli v oblasti
východného Slovenska v okolí miest
Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Humenné. Vojaci slovenskej národnosti bojovali a umierali
aj na ruskom, srbskom a talianskom
fronte.
Na pamiatku nevinných obetí vojnových konfliktov sa každoročne rozozvučí nad talianskym mestom Rovereto Zvon mieru, ktorý bol uliaty zo
zbraní, ktoré zostali na bojisku v okolitých horách.
Obeťami tohto nezmyselného krviprelievania boli aj naši rodáci. Preto
sa naša obec pripája k tejto tradícii.
Nech zvuk zvonov 11. novembra je
znakom toho, že nezabúdame a ctíme si pamiatku obetí všetkých vojen
a ozbrojeného násilia, bez rozdielu či
patrili k víťazným alebo porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá,
boli rôznych národností alebo rás.
(red)
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futbaloví dorastenci OŠK Likavka zimujú v prvej triede na treťom mieste,
keď majú zápas k dobru, ale rovnaký bodový zisk ako prvé Liptovské Sliače?

AKÉ BOLO VIANOČNÉ
OBDOBIE V LIKAVKE?
V nedeľu 4. decembra 2017 sa konala najkrajšia zimná akcia v
obci, na ktorú sa tešia najmä deti. Tohtoročné 6. Vianočné trhy
mali tú pravú atmosféru, mráz a sneh, 35 stánkov s pestrým
výberom ponúkaného tovaru, na námestí rozvoniavala vianočná
kapustnica a nechýbal ani punč na zohriatie a rôzne iné dobroty.
Pred obecným úradom sa začal dopoludnia stánkový predaj.
O stánky prejavili záujem najmä domáci výrobcovia, ktorí
ponúkali na predaj svoje originálne výrobky, či už to boli
vianočné dekorácie, vianočné oblátky, medovníky, bižutéria,
hačkované výrobky, papierové pohľadnice a iné zaujímavé
veci. Na trhoch bol naozaj pestrý sortiment výrobkov.
Zavŕšením tejto vydarenej akcie bol príchod Mikuláša.
O 15:00 hod. sa rozsvietil vianočný stromček a prišiel Mikuláš
s pomocníkmi. Deti sa tešili príchodu Mikuláša, zarecitovali
mu básničky a zaspievali pesničky. Z výrazu detských tvári
bolo vidieť veľkú radosť z pripraveného podujatia.
Nový rok sme vítali spoločne s veľkolepým ohňostrojom a dobrým grogom pred obecným úradom. Ľudia sa tešili, doniesli si
ohňostroj , šampanské, síce bola obrovská hmla, ale príjemne.
Na ukončenie vianočného obdobia sme pripravili 6. 1. 2018
Vianočnú besiedku, v ktorej nám zaspieval krásne vianočné
koledy náš chrámový spevokol sv. Juraja. Aby to bolo pestrejšie, pozvali sme aj divadelný súbor z Kremnice, ktorý sa predstavil hrou J. Gregora Tajovského „ Ženský zákon“.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k nádhernej
vianočnej atmosfére, či už predajcom na trhoch, pracovnému
personálu, darcovi vianočného stromčeka, všetkým účinkujúcim a najmä všetkým zúčastneným.
Miroslava Raksová

TURNAJ NAŠICH ULÍC VYHRALA JÁNOVČÍKOVA

OŠK Likavka - hokejbalový oddiel v spolupráci
s obecným úradom zorganizoval 25. 11. 2017
za príjemného jesenného počasia na štadióne
OŠK druhý ročník turnaja ulíc v hokejbale. Na
turnaj sa prihlásilo šesť mužstiev z ulíc J. Hollého, Jánovčíkova, Paračka, Družstevná, Puškáreň
a posledný tím tvorili členovia dobrovoľného
hasického zboru.
Po rozlosovaní mužstiev sa hralo v dvoch skupinách systémom každý s každým. Prvý zápas

zahájili minuloročný víťazi z Družstevnej ulice proti
hráčom z Jánovčíkovej ulice v ktorom obhajcovia
podľahli 5:0. Nakoniec o prvé miesto si to rozdali
hokejbalisti z ulíc Jánovčíkovej a Paračky.
Celý turnaj sa odohral v zdravom športovom
zápolení a v duchu fair play. Touto cestou chceme poďakovať všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili tohto turnaja, a rovnako tak obecnému
úradu, starostovi obce Mariánovi Javorkovi a
všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na tejto

akcii. Rovnako tak sa chceme poďakovať aj najstaršiemu účastníkovi turnaja pánovi Trečerovi,
ktorý napriek svojmu veku dokázal držať krok aj
s mladými hráčmi. Toto gesto by mohlo byť pozvánkou aj pre ostatných občanov našej obce do
ďalších ročníkov.
Konečné umiestnenie: 1. Jánovčíkova, 2. Paračka, 3. Hollého, 4. Puškáreň, 5. Družstevná, 6.
Hasiči.
(red)
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25. marca na ihrisku v Liptovskej Teplej?
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NEZABUDNITE NA ŽIADOSŤ O VYDANIE NOVÉHO ROZHODNUTIA NA POZEMOK
Proces jednoduchých pozemkových úprav Paračka (komasácie)
prešiel počas leta a jesene fázou vypracovania registra pôvodného
stavu komasovaného územia a boli prijaté všeobecné zásady jeho
funkčného usporiadania.
Vo fáze návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode
pozemkových úprav ich zhotoviteľ vypracoval zásady umiestnenia nových pozemkov a plán
spoločných zariadení a opatrení
a verejných zariadení a opatrení.
Povedané zrozumiteľnou rečou
- je vypracovaný systém kritérií,
podľa ktorého sa bude územie
nanovo usporadúvať a je navrhnutá schéma budúcich miestnych
komunikácií, chodníkov, oporných múrov, inžinierskych sietí
a podobne. Ťažiskovým, v zmysle
dokončenia pozemkových úprav,
bude budúci rok, kedy by sa mal
vypracovať návrh rozdeľovacieho
plánu – teda nového usporiadania pozemkov tak, aby vlastnícke
práva a požiadavky účastníkov
pozemkových úprav boli v čo najširšej miere akceptovateľné.
V súvislosti s ďalšou etapou vy-

sporiadavania vlastníckych vzťahov verejných priestranstiev obec
dala vypracovať geometrické plány na futbalové ihriská, cintorín
a námestie pred obecným úradom.
Tieto budú slúžiť ako podklady pri
postupnom prevode darovaním
v prospech obce či odkupovaním
obcou od súčasných vlastníkov.
Mnohí z vás v minulosti prejavili záujem o náhradné užívanie
poľnohospodárskych pozemkov.
Zjednodušene povedané ide
o skutočnosť, vďaka ktorej na poľnohospodárske účely neužívate
vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý
vám bol odovzdaný pozemkovým
úradom respektíve pozemkovým
a lesným odborom príslušného
okresného úradu v období od
roku 1991 do roku 2008. Riešilo
sa to prostredníctvom § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách (slangovo sa to nazývalo

vyčlenenie pozemku cez pätnást- nového rozhodnutia na tento poku – pozn. aut.). Takéto vyčleňova- zemok na príslušný okresný úrad,
nie vyplynulo z
odbor pozemveľkej rozdrobekový a lesný.
nosti pozemkov,
Pracovníci odktoré v malých
boru vás usmerpodieloch vlastnia, vysvetlia,
žiadosti do
nili naši obyvačo je potrebné
28. februára 2018
telia a reálne
doložiť ku žiaužívanie náhradného
neboli obrábania
dosti. Lesných
pozemku zaniká
schopné.
pozemkov by sa
Pre názornosť
to týkať nema- priemerný gazda na Slovensku lo, nakoľko tie sa odovzdávali len
mal pôdu rozdrobenú v 15 až 36 vlastníkom lesa a vo vlastníckych
pozemkoch pri celkovej výmere hraniciach príslušných parciel. No
niekoľko málo hektárov. Keďže po niekde sa môže aj takáto eventuroku 1989 bol veľký dopyt po obrá- alita vyskytnúť, hlavne tam, kde
baní pôdy, riešilo sa to náhradným boli porastené lesným porastom
užívaním s garanciou štátu.
bývalé pasienky prípadne orná
Ustanovenia spomínaného para- pôda a nikto druh pozemku (kulgrafu však boli v roku 2008 zruše- túru) nezmenil. Podrobnosti si
né, a preto je potrebné vydať nové môžu občania naštudovať v zákorozhodnutie pre tých vlastníkov, ne č. 504/2003 Z. z. o nájme poľktorí užívajú takýto (cudzí) poze- nohospodárskej pôdy, konkrétne
mok, pričom nemusia byť podnika- v § 12b a §24 c. Nepodaním žiatelia a chcú tento pozemok užívať dosti do daného termínu užívanie
aj naďalej. Je potrebné, aby sa do náhradného pozemku zaniká.
28. 2. 2018 takto dotknutí obyvatelia ohlásili a dali žiadosť o vydanie
(red)

Nepodaním

VO FLORBALE ZAZNAMENALI ZMIEŠANÉ ÚSPECHY
Likavským florbalovým Meteníkom sa v uplynulom období darilo
so striedavými úspechmi. Výhry
a prehry boli takmer v rovnováhe, pomedzi to sa sem-tam blysla
remíza. Prinášame vám stručný
prehľad minuloročných jesenných
duelov.
15.10.2017 Meteníci Likavka - TJ

A FbO Nižná 1:3
15.10.2017 DTF team Detva Joxers - Meteníci Likavka 3:6
29.10.2017 v Tvrdošíne opať dva
zápasy
Meteníci Likavka - Žatva 90 Dolný Kubín 0:6
Meteníci Likavka FBK BCF Dukla
Banská Bystrica 6:3.

12.11.2017 FbK Turany - Meteníci
Likavka 8:8
12.11.2017 Meteníci Likavka
- FBK RAptORs 5:2
16.12.2017 Meteníci Likavka - TJ
A - FbO Nižná 6:10
16.12.2017 Meteníci Likavka FbK Turany 3:6
Výsledky juniorov:

Meteníci Likavka - TJ A FbO Nižná
1:3
DTF team Detva Joxers - Meteníci
LIkacka 3:6
Meteníci LIkavka - Žatva 90 Dolný Kubín 0:6
Meteníci Likavka FBK BCF Dukla
Banská Bystrica 6:3.
(met)
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futbalistom OŠK Likavka patrí po jesennej časti prvej triedy
siedme miesto so ziskom 18 bodov?

PRVÉ DVE DRUŽSTVÁ STOLNÝCH TENISTOV BODUJÚ
Vedúci A-družstva Michal Švento hodnotí minulú, ale aj súčasnú sezónu reprezentantov obce
Stolný tenis má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Veľký rozmach
sa začal hlavne po roku 1977, keď
sme v novootvorenom kultúrnom
dome zorganizovali Majstrovstvá
Slovenska mužov a žien. Pričinili sa
o to hlavne
František
Tóth a vtedajší predseda stolnotenisového
oddielu
František
Bukový. Na
tréningy
vtedy chodili desiatky
žiakov a dospelých, bol
problém
vôbec
sa
dostať ku
stolu.
Žiaci vyhrali dvakrát
majstrovstvá
Liptova
družstiev
a v jednotlivcoch obsadzovali dlhé roky prvé priečky
(Michal Švento, Miroslav a Juraj
Pindurovci, Juraj a Alojz Chebenovci) na majstrovstvách okresu
jednotlivcov. Postupom času sa aj
družstvo dospelých dostalo medzi
elitu v bývalom okrese Liptovský
Mikuláš.
Rokom 2000 začal výkonnostný pokles, pod ktorý sa podpísal
predovšetkým odchod najlepších
hráčov do iných klubov. V ročníku 2014/2015 dokonca hrávalo
áčko až 7. ligu a béčko ôsmu ligu
(čo je až 3. resp. štvrtá najlepšia
súťaž v regióne Liptova). V sezóne 2015/16 postúpilo A družstvo
po dramatickej baráži s SCP B do
6. ligy. O postupe našich rozhodli
len 2 sety, keď oba zápasy baráže
sa skončili zhodne 12:6 pre domácich.
A mužstvo
Pred sezónou 2016/2017 sa do
mužstva vrátili z iných oddielov
Michal Švento, Róbert Haluška
a Alojz Cheben. Okrem nich hrávali v A tíme Peter Slačka, menej
často Branislav Roško, Martin Tkáč
a Miroslav Lupták. Od druhej polovice súťaže bol u nás na hosťovaní Vladimír Pančík. Pred sezónou

sme si nestanovili nijaké výkonnostné ciele, lebo sme vedeli, že
6. liga bude veľmi kvalitná súťaž,
kde bude hrať aj veľa hráčov, ktorí hrávali oveľa vyššie súťaže. Povedali sme si, že budeme bojovať

keď Michal Švento turnaj vyhral
a Róbert Haluška obsadil 3. miesto.
Turnaj bol veľmi vyrovnaný od
úvodných skupín až do súbojov
o konečné umiestnenie. V prvom
semifinále sa stretli dvaja Likavča-

od zápasu k zápasu a žiadny súboj nia a Michal Švento v ňom porazil
ani s papierovo slabšími súpermi Róberta Halušku 3:2. Druhé semifinevypustíme. Úvod sezóny nám nále Peter Pisarčík (ŠKST Ružombenevyšiel celkom podľa predstáv, rok E) - Peter Koštial (Biely Potok B)
keď už v 2. kole
skončilo 3:1. Vo
sme nešťastne
finále porazil Miprehrali v Hubochal Švento Petvej 8:10.
ra Pisarčíka 3:0,
K ľ ú č o v é
zápas o bronz
stolných tenistov
stretnutia
ceovládol Róbert
Likavky si dalo za cieľ
lej súťaže sme
Haluška.
udržať sa v náročnej
odohrali hneď
5. lige
v nasledujúcich
B mužstvo
kolách, keď sme
Keďže sa béčporazili Černovú 13:5 a výborný ko príchodom nových hráčov do
ŠKST Ružomberok E na jeho sto- klubu posilnilo, cieľom tohto tímu
loch dokonca 11:7. Od 6. kola sme bol od začiatku postup do 7. ligy.
sa usadili na 1. priečke tabuľky Najviac zápasov za B mužstvo odoa prakticky až do konca sme už hrali: Branislav Roško, Martin Tkáč,
túto pozíciu udržali, aj keď to neraz Dušan Švento, Marián Gejdoš a
bolo veľmi ťažké. V prvej polovici Tomáš Bažík. V najťažších zápasezóny sme ešte dvakrát remizova- soch tímu vypomohli Peter Slačka
li, v Liskovej a doma so Švošovom. s Alojzom Chebenom. Do kádra
Odvetnú časť sme už prešli bez je- rezervy patrili aj Ľuboš Lupták,
diného zaváhania, aj keď niektoré Roman Krpelan a Rastislav Buriak.
súboje boli dramatické, hlavne Jediným súperom našich v boji o
v Černovej a doma s Liskovou.
postup boli od úvodu sezóny LipNa záver sezóny sa v našej herni tovské Sliače C. V prvej polovici
uskutočnil turnaj najúspešnejších súťaže sme prehrali na súperových
hráčov 6. ligy, na ktorom sa pred- stoloch 4:14 aj kvôli tomu, že sme
stavilo 9 najlepších hráčov tejto nemohli nastúpiť v najsilnejšom
súťaže. Aj na obľúbenej TOP-ke zložení. V odvete sme ich porazili
sme zaznamenali výrazný úspech, 11:7, ale keďže sme boli úspešnejší

A-družstvo

v ostatných zápasoch, 8. ligu sme o
jeden bod vyhrali a postúpili sme
do 7. ligy. 			
Zlatým klincom bolo 1. miesto
Branislava Roška na TOP-ke 8. ligy.
Na obľúbenom podujatí, ktoré sa
uskutočnilo
v hale SCP
R u ž o m berok,
sa
zúčastnilo
12 najlepších hráčov
ôsmej ligy.
Branislav
Roško porazil vo finále Štefana Jamsilu
(Liptovská
Osada) 3:0.
Hodnotné
je i 4. miesto
Martina Tkáča.
Sezóna
2017/2018
Do
súťažného
ročníka
2017/2018
sme okrem A a B mužstva prihlásili
aj C mužstvo do najnižšej 9. ligy.
Do okresnej súťaže sme prihlásili družstvo žiakov, za ktoré začali
hrávať nádejní žiaci Vladimír Hatala, Ján Švento a Pavol Naď. Žiaci
sú v priebežnom poradí okresnej
súťaže družstiev na 2. mieste.
A mužstvo si dalo za cieľ udržať sa
v náročnej 5. lige, B mužstvo chce
vzorne reprezentovať v 7. lige a C
družstvo má na postup do 8. ligy.
A mužstvo je po 11. kolách zatiaľ
na peknom 6. mieste s 5 výhrami,
1 remízou a 3 prehrami, B mužstvo
je na 3. mieste so 7 výhrami, 3 remízami a 1 prehrou a C mužstvo
je bez prehry na 1. mieste. Potešiteľné je, že mužstvá majú aj svojich verných fanúšikov a záujem
o stolný tenis v obci rastie. Je predpoklad, že v roku 2018 pribudne
ďalšie mužstvo dospelých. Okrem
pravidelných súťaží plánujeme
zorganizovať Vianočný turnaj pre
registrovaných aj neregistrovaných hráčov a cez jarné prázdniny
aj turnaj žiakov.
Michal Švento,
vedúci družstva Likavky A
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