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Zamerali sme sa na ochranu zdravia
a prípravu projektov a investícií
podpísala zmluvu o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
prístavbu hasičskej zbrojnice. Výška dotácie
je 30.000,- eur + 2.815 eur spolufinancovanie. Peniaze z ministerstva boli už pripísané
na účet obce. Aj tu prebieha aktualizácie
projektovej dokumentácie spomínaná v predošlých riadkoch. Po nej bude potrebné nanovo požiadať o vydanie stavebného povolenia a vykonať verejné obstarávanie.
Realizácia prístavby v r. 2021 je preto málo
pravdepodobná.
Z bilancie významných udalostí a realizovaných zámerov prvého polroka r. 2021 je
potrebné spomenúť:

Príhovor starostu
Vážení občania!
Dostáva sa Vám do rúk prvé tohtoročné vydanie občasníka Likavan, ktoré bilancuje
dianie v našej obci v prvom polroku r.
2021. Bilancuje obdobie, ktoré bolo príznačné výrazným dopadom druhej vlny
ochorenia Covid-19 a nemožno ho preto
charakterizovať inak ako obdobie náročné, smutné, obmedzujúce. Napriek tomu
život v našej obci nezastal. Neprejavoval sa
nijako výrazne navonok, zastalo kultúrne,
spoločenské i športové dianie, výrazne sme
obmedzili investičné aktivity.
Zamerali sme sa na to, čo bolo v danej dobe
najviac potrebné: ochranu, osvetu a prevenciu pred pandémiou a prípravu, resp. aktualizáciu projektov a investícií. Do vydania
týchto novín sme podali 8 žiadostí o grantové a dotačné prostriedky v celkovej výške
viac ako 200.000 eur. Čakáme na ich vyhodnotenie. Pripravujeme podanie ďalšej
žiadosti na rekonštrukciu chodníkov s nárokovateľnou čiastkou viac ako 52.000 eur.
Vzhľadom na zvýšenie cien z dôvodu dopadov koronakrízy sme nútení aktualizovať
všetky projekty, pripravené na realizáciu v
rokoch minulých.
Príjmovú stránku rozpočtu pozitívne ovplyvnil prísun finančných prostriedkov za vykonanú sanáciu zosuvu na Paračke vo výške
91.000. Zo strany štátu boli uhradené posledné platby z nenávratných finančných
príspevkov za zateplenie budovy materskej
školy a školskej jedálne, ako aj za vybudovanie verejnej WIFI v obci Likavka. Obec tiež
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– ako prvá obec na dolnom Liptove sme od
januára zaviedli zber kuchynského odpadu, od apríla zber zeleného odpadu a aktualizovali sme celý systém nakladania s odpadmi v našej obci.
– MUDr. Halásová ukončila v marci 2021
svoju lekársku prax. Okrem udelenia ceny
starostu obce aj touto formou ďakujem p.
doktorke za dlhoročné odborné a vysoko
profesionálne pôsobenie v našej obci. Ambulancia je teda dočasne bez stálej lekárskej praxe, no žiadosť o prenájom jej
priestorov už bola na obec podaná a riešime všetky jej náležitosti. Ďalšie schvaľovacie konania rovnako prebiehajú na VUCke
a na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Najdôležitejším limitujúcim faktorom vo veci nástupu novej zubárky do nášho zdravotného strediska je skutočnosť, že
záujemkyňa o túto pozíciu je u predošlého
zamestnávateľa vo výpovednej lehote, ktorá skončí v auguste. Ambulancia bude preto obsadená pravdepodobne od 1.9.2021.
– pozemkové úpravy na Paračke sú prakticky skončené. Nové usporiadanie pozemkov bolo reálne vytýčené v teréne, pozemky
postupne protokolárne preberajú ich vlastníci. Týmto sa stávajú ich užívateľmi. Zároveň s týmito procesmi prebiehajú zápisy
nového stavu v katastri nehnuteľností.
Ukončením týchto zápisov sa nové vlastnícke vzťahy reálne potvrdia. Potom bude
zvolaný hovor s ľudom, kde budú prezentované možnosti a podmienky zastavania
skomasovaného územia a určený spoločný
postup obce a vlastníkov novovzniknutých
pozemkov.
– výsledkom rokovania o vzájomnej spolupráci obce Likavka a Liptovského múzea
pri správe a propagácii hradu Likava je do-

hoda o prenájme Turisticko-informačnej
kancelárie Likavka muzejníkom z Ružomberka. V súčasnosti prenájom schvaľuje
obecné zastupiteľstvo. Koncom júna bude
možné podpísať nájomnú zmluvu a otvoriť
tak prevádzku kancelárie.
– významnou udalosťou budúcich mesiacov bude budovanie optickej dátovej siete v
našej obci. Spoločnosť Telekom v ostatných
týždňoch vykonávala anketu ohľadom záujmu o pripojenie na túto sieť. Anketári v
nej oslovovali len vlastníkov tých nehnuteľností, ku ktorým bude optika vedená
zemou. Ostatné nehnuteľnosti budú pripájanú vzduchom. Anketa je v súčasnosti
ukončená a vyhodnotená. Telekom začne
prípravu potrebnej inžinierskej a stavebnej
činnosti. Po vydaní stavebného povolenia
začnú zemné práce a výmeny jestvujúcich
telefónnych stĺpov. Začiatok prác je vzhľadom na náročnosť spomínaných procesov
ťažko odhadnúť.
– na viacerých miestach obec zabezpečila
vybudovanie priechodu pre chodcov pri
kaplnke na Paračke a osadenie nového dopravného značenia na viacerých miestach
v obci. Jeho cieľom nie je obmedzovať
účastníkov dopravnej premávky. Naopak,
ide predovšetkým o zvýšenie bezpečnosti
na miestnych komunikáciách a systému
ich užívania. Osadenie značenia má za cieľ
aj zníženie počtu motorových vozidiel, ktoré na miestnych komunikáciách parkujú a
pritom ich vlastníci majú poväčšine dostatok možností na ich parkovanie vo dvoroch
svojich rodinných domov. Na tomto mieste
preto vyzývam na rešpektovanie inštalovaného značenia i všetkých dopravných značiek a pravidiel určených vyhláškou o prevádzke na pozemných komunikáciách.
– obec dala vypracovať viacero znaleckých
posudkov na určenie ceny pozemkov nachádzajúcich sa pod miestnymi komunikáciami a inými verejnými priestranstvami.
Podľa týchto posudkov bude určená cena,
za ktorú bude obec po vypracovaní príslušných geometrických plánov postupne, v
etapách rozložených na viacero rokov, tieto
pozemky vysporadúvať.
Čakajú nás letné mesiace v uvoľnených
pandemických podmienkach. Želám preto
všetkým príjemné leto plné oddychu a pohody. Dôležité pre ďalší vývoj epidemiologickej
situácie v krajine však bude nepodľahnúť
eufórii, zostať obozretní a pokorní. Slovensko je najkrajší kút sveta a náš drahý Liptov
a okolité kraje v ňom určite dominujú. Oddychujme a spoznávajme to, čo je nám prirodzene blízke. Bezpečne a zmysluplne.
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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Premena bývalého areálu Lesov
SR na obecné nájomné bytovky

www.devlev.sk

Bývalý areál Lesov SR na Paračke kúpila Obec Likavka vo verejnej obchodnej
súťaži za 310.000 eur koncom roka
2019. Účelom tejto kúpy je zámer obce
formou prestavby a nadstavby prebudovať obe jestvujúce administratívne
budovy na bytovky.
V tejto veci preto obec Likavka doposiaľ vykonala nasledovné:
• vysúťažila zhotoviteľa projektovej
dokumentácie
• vysúťažila spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať procesy verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác
• prostredníctvom stavebnej komisie
pripomienkovala realizačné štúdie vypracované zhotoviteľom projektovej
dokumentácie
• zabezpečila výkon inžinierskej činnosti súvisiacej so zhotovením statického
posudku, vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia
• vykonala prepis odberných miest distribúcie el. energie, plynu, vody a
kanalizácie
• zámenu pozemku zasahujúceho do
areálu, ktorý nie je vo vlastníctve obce
za pozemok vo vlastníctve obce užívaný
majiteľom susednej nehnuteľnosti
Po dodaní projektovej dokumentácie s rozpočtovými nákladmi na stavebné práce začne proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a stavebné konanie. Po
vydaní stavebného povolenia a ukončení
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby zabezpečí obec podanie žiadosti o dotáciu na Štátny fond rozvoja bývania. Po

schválení žiadosti budú môcť započať stavebné práce. Ak všetky popísané procesy
nenarušia žiadne neočakávané momenty,
stavba bude môcť začať v 1. polroku r. 2022.
Obe jestvujúce budovy prejdú zásadnou
obmenou. Menšia budova prakticky nezmení svoju súčasnú vonkajšiu podobu.
Základom jej prestavby bude rekonštrukcia inžinierskych sietí a kompletná zmena
vnútornej priestorovej dispozície. V tejto
budove vznikne sedem bytov, jeden dvojizbový v suteréne, štyri trojizbové v prvom a
druhom nadzemnom podlaží a dva jednoizbové podkrovné byty. V suteréne budovy
budú aj spoločné priestory a plynová kotolňa, ktorá bude zabezpečovať vykurovanie bytov o oboch budovách areálu.
Druhá – podlhovastá budova – je v staticky oveľa horšom stave a bude podrobená
rozsiahlej prerábke. Časť stavby bude
zbúraná (súčasné garáže), bude nevy-

info@devlev.sk

www.devlev.sk

tel.: 0948 393 477 DEVLEV

info@devlev.sk

tel.: 0948 393 477 DEVLEV

Vypracoval: Ing. Michal Lietavec
V Bratislave, MÁJ 2021

Vypracoval: Ing. Michal Lietavec
V Bratislave, MÁJ 2021

hnutné staticky spevniť jestvujúce základové pásy budovy. Zbúraná časť stavby
bude dostavaná a k budove budú nadstavené ďalšie dve podlažia (to najvyššie vo
forme drevostavby). Vznikne tak priestor
na vybudovanie 16 bytov – 8 trojizbových
a 8 dvojizbových. Dispozícia na všetkých
poschodiach bude rovnaká.
Vzniknú tak atraktívne priestory na bývanie s dostatkom parkovacích miest a zelených plôch, vlastným zázemím a vynikajúcou dostupnosťou k autobusovej a
železničnej doprave, ako aj do okresného
mesta Ružomberok.
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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• Nákup úžitkového motorového vozidla do
3,5 t MAN TGE – vysúťažená cena: 36.360
eur
• Zabezpečenie opílenia stromov na Družstevnej ulici odborne spôsobilou osobou
• Nákup nebrzdeného prívesného vozíka
na zvoz zeleného odpadu a mulčovacieho
ramena k malotraktoru
• Odvedenie dažďových vôd z ulice D.
Kráľovenskej do vodného toku pri lekárni
Na uvedené aktivity prebiehajú procesy
verejného obstarávania, resp. povoľovacie a správne konania.

Investičné aktivity obce na rok 2021
Do rozpočtu obce na r. 2021 sme zaradili nasledovné investičné zámery:
• Nákup malotraktora s pluhom a posypovým bubnom – realizované začiatkom
februára za 32.400 eur

Diaľnica D1
Práce na diaľničnom úseku D1 Hubová –
Ivachnová pokračujú podľa platného harmonogramu. Stavba je živý organizmus,
často dochádza k vyvolaným zmenám,
ktoré sa čo najrýchlejšie projektovo
spracúvajú a v rámci konania zmeny stavby pred jej dokončením dávajú na vyjadrenia účastníkom konania a dotknutým
inštitúciám – teda aj obciam. V súčasnosti
prebieha takéto zmenové konanie na viaceré stavebné objekty, napr. na stabilizačných a sanačných opatreniach vyvolaných
zosuvnou tendenciou svahov, na úprave
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• Výmena strešnej krytiny na budove bývalého strediska služieb
• Rekonštrukcia asfaltového povrchu na
Moyzesovej ulici a jej predĺženie

cesty I/59 v budúcej križovatke Likavka
(t.j. v napojení diaľnice na cestu I/59), na
preložke poľných ciest, zmenách na odkanalizovaní diaľnice, prekládke vodovodu do obce Likavka a pod. Tieto práce začnú ihneď po schválení zmeny stavby.
Z hľadiska výstavby tunela Čebrať je dôležitá skutočnosť, že na tento stavebný objekt bolo vydané stavebné povolenie, ktoré
už nadobudlo aj právoplatnosť. Znamená
to, že tunel, ktorý bol doposiaľ v plnom
profile razený formou tzv. geologickej úlohy je možné raziť bez obmedzení a pracovať na všetkých jeho technických a inžinierskych častiach na celom jeho úseku. V
súčasnosti je vyhĺbených približne 3340 m
z celkových 3600 m. Je predpoklad, že prá-

Rozpočtové zdroje Obce Likavka týmto
nebudú vyčerpané, preto je obec pripravená reagovať na požiadavky svojich obyvateľov, vyhodnotiť ich a operatívne na ne
vyčleniť potrebné prostriedky.
V investičnom pláne Vodárenskej spoločnosti Ružomberok na r. 2021 je rozšírenie
vodovodnej a stokovej siete pre potreby
pripravovanej IBV Strelnica
V investičnom pláne Slovenského vodohospodárskeho podniku na r. 2021 je pokračovanie regulácie potoka Likavčianka
na slepej časti ulice J. Mikuštiaka po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou.

ce na tzv. sekundárnom ostení sa spustia
do konca tohto roka.
Združenie Čebrať – zhotoviteľ diaľnice –
postupne prechádza do realizácie konštrukčných vrstiev vozoviek. V rámci
mostných objektov sa realizuje tzv. príslušenstvo, ako sú izolácie, zvody, rímsy,
komplexné odvodnenie a pod.
Jedným z okruhov prác na diele sú aj tzv.
kompenzačné a zmierňujúce opatrenia,
ktoré boli do procesu výstavby presadené
účastníkmi konania (najmä obcami). Z
nich sa pracuje na projektovej dokumentácii k zriadeniu štyroch inteligentných
priechodov pre chodcov pri všetkých autobusových zastávkach na ceste I/59 v našom katastri a na projekte cyklochodníka
od rodinných domov pri Hubertuse smerom do obce. Od augusta začne zhotoviteľ
diaľnice práce na regulácii potoka Likavčianka v úseku zasiahnutom výstavbou.
Po zmiernení pandemických opatrení
bude zo strany investora a zhotoviteľa
stavby iniciovaný ďalší zo série hovorov s
ľudom ohľadom výstavby diaľnice a jej
dopadu na obec a jej obyvateľov.
Pokiaľ pri stavebných prácach a súvisiacich administratívnych procesoch nenastanú žiadne nežiadúce okolnosti, predpokladaný termín ukončenia úseku D1 Hubová
– Ivachnová, tj. 11/2023, je reálny.
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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Z matriky

(začiatok 2021 - 30.5.2021)

Narodili sa
Bražina Lukáš, Homola Teo,
Dobiašová Paulína, Fillo Miloslav,
Danko Radovan, Lavrík Maxim,
Šavrnochová Simona, Janigová Nela,
Chlebo Richard, Ilko Ján

Manželstvo
uzavreli
Ľuboš Priesol a Silvia Nováková,
Michal Janký a Laura Hubová,
Juraj Mišík a Laura Buková,
Miloš Doktor a Ivana Lubelcová,
Mgr.art. Milan Gottstein a Ivana Hradská,
Šimon Volf a Patrícia Klenková

Rekonštrukcia
mosta pri
domove
dôchodcov
Stav mostných objektov na cestách prvej
až tretej triedy (štátne cesty) je v mnohých
prípadoch havarijný. Takáto situácia platí
aj pre most 063 na ceste I/59 povyše Centra sociálnych služieb Likava. Už na prelome rokov 2018 – 2019 kontaktovala Slovenská správa ciest našu obec s
prezentáciou zámeru totálnej rekonštrukcie tohto mostného objektu.
Stavebná akcia „I/59 Ružomberok - most
063“ zahŕňa prestavbu pôvodného 3-poľového mostného objektu s prefabrikovaných nosníkov typu „HÁJEK“ na nový
1-poľový mostný objekt z predpätých tyčových prefabrikátov. Nový most bude postavený na mieste pôvodného objektu, tj. dôjde k demolácii pôvodného mosta. Spolu s
prestavbou existujúceho mosta bude riešená aj úprava vozovky pred a za mostom
(celková dĺžka úpravy vrátane premostenia je 85,0 m). Nový most sa bude stavať
počas úplnej uzávery na ceste I/59 a k tomuto účelu bude vybudovaná dočasná jednopruhová obchádzková trasa s oceľovým
mostným provizóriom na pravej strane

existujúceho mosta (v smere do Dolného
Kubína).
Na základe požiadavky Obce Likavka bude
na moste navrhnutý revízny chodník š.
0,75 m na ľavej strane mosta v smere do
Dolného Kubína.
Počas procesu stavebných prác budú
platiť nasledovné pravidlá:
• Nákladná doprava nebude presmerovaná cez Kraľovany, ale mostné provizórium
bude navrhnuté na prejazd aj nákladnej
dopravy, čiže nosnosť mostného provizória bude min. 40 t.
• Počas výstavby bude vylúčený pohyb
chodcov po mostnom provizóriu
• Obchádzková trasa bude riadená svetelnou signalizáciou s dynamickým riadením
dopravy, aby nedosiahla kolóna do križovatky s cestou I/18 (pri bývalej štátnej nemocnici)
• V prípade nefunkčnosti svetelného signalizačného zariadenia bude zabezpečené
manuálne riadenie dopravy
Stavebné povolenie na uvedenú stavbu je k
dnešnému nielen vydané, ale i právoplatné.
Jeho vydaniu predchádzali konania na výrub drevín, ktorý viedli na príslušných
kompetenčných úsekoch Obec Likavka,
Okresný úrad Ružomberok - odbor životného prostredia a Slovenská správa ciest. Tu
sú takisto vydané príslušné rozhodnutia.
V najbližších dňoch začne investor (SSC,
a.s.) výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Dĺžka trvania tohto procesu je vždy

Opustili nás
Zošáková Pavlína 89 r., Sárený Vladimír
82 r., Verhelstová Emília 74 r., Ing. Burgár Pavel 74 r., Ing. Maga Jozef 46 r.,
Mozník Ján 65 r., Dubský Ivan 81 r.,
Pindurová Johana 91 r., Ing. Rizmanová
Oľga 62 r., Šoltés Pavol 62 r., Gonšorová
Marta 76 r., Milan Ľubomír 55 r., Petercová Mária 70 r., Šindléry Ján 65 r., Lacová Elena 72 r., Hýlová Marta 70 r.

otázna – predpokladá sa 6 mesiacov. Je
teda zrejmé, že stavebné práce reálne nezačnú skôr ako na jar r. 2022. Ich trvanie
je odhadované na 11 – 12 mesiacov.
Priebeh a náročnosť samotných stavebných prác, zásobovanie stavby diaľnice v
katastri našej obce po ceste I/59, víkendové dopravné špičky, križovatky cesty I/59
s dvoma cestami III. triedy v dosahu prestavby mosta; to všetko zrejme zásadne
skomplikuje motorizovaný presun obyvateľov Likavky a ďalších severných obcí
okresu do mesta Ružomberok. Napriek
nastaveným opatreniam a vylúčeniu nákladnej tranzitnej dopravy existuje predpoklad, že mnohí motoristi si cestu do Ružomberka budú zľahčovať cez našu obec.
Pripravme sa vopred na neľahké obdobie
a potenciálne komplikácie.
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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Prvý polrok 2021
v znamení
antigénového
testovania
Globálny výskyt koronavíru zmenil podmienky a zaužívané pravidlá v každej
oblasti nášho života. Najdôležitejšou
prioritou doby sa stala ochrana pre jeho
devastačnými účinkami. Naša obec sa
tejto úlohy zhostila príkladne. Okrem
iného ako jedna z prvých v okrese zriadila tzv. mobilné odberové miesto v Kultúrnom dome Likavka.
S minimálnou dávkou informácií a metodickej pomoci, intuitívne, v duchu najväčšej možnej precíznosti a bezpečnosti sa
jeho prevádzka spustila 23. januára 2021.
Odvtedy pravidelne víkend čo víkend až do
1.5. - celkom 19 krát – aj počas veľkonočných sviatkov. Prevádzku a organizáciu
MOMky sme stále vylepšovali, mnohí sa k
nám chodili učiť, inšpirovať, viaceré obce
(bolo ich celkom sedem) uzatvorili s našou
obcou zmluvy o spolupráci, prostredníctvom ktorých sme pre ne zabezpečovali
prísun dát do centrálnych zdravotníckych
evidencií. Testovať do Likavky sa chodili aj
obyvatelia susedného Martinčeka.
Prevádzkovanie odberového miesta to
nebol len samotný výkon sterov z nosohl-
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tana. Každé otvorenie MOMky znamenalo množstvo prípravných prác priamo v
odbernom mieste i v jeho okolí, propagáciu a nastavenie podmienok testovania,
online monitoring vstupu do odberovej
miestnosti, nákupy tovarov a ochranných
prostriedkov, zabezpečenie stravy, zabezpečenie bezpečnostného dohľadu z
radov ozbrojených síl, administratívu
testovaných osôb, spracovanie personálnej a mzdovej agendy členov odberových
tímov, dohľad nad ochranou osobných
údajov, pravidelnú dôkladnú dezinfekciu
a upratovanie použitých priestorov, spracovanie a likvidácia nebezpečného odpadu, spracovanie štatistík do štátnych evidenčných databáz atď.)
Väčšina obyvateľov Likavky našla pre túto
formu prevencie voči vírusu pochopenie a
zodpovedne a disciplinovane sa jej podrobovala. Celkovo sa počas spomínaného obdobia v likavskej MOMke otestovalo 11.473

obyvateľov prevažne z našej obce. Zaznamenali sme 46 testov pozitívnych na prítomnosť kovidu. Je to presne 0,4 % vírusová
incidencia, čo je určite vynikajúci výsledok,
ktorý o mnohom svedčí. Najviac testov počas jedného dňa, konkrétne 923 sme vykonali 20.3.2021. Okrem dvoch prípadov počet testovaných nikdy neklesol pod 800.
Pripomenúť treba, že okrem antigénového testovania v kulturáku sa niekoľkokrát uskutočnilo i testovanie zo slín v
priestoroch našej základnej školy s materskou školou, ktorá mimochodom obdobie covidových obmedzení zvládla takisto vynikajúco.
Zo spleti súvisiacich informácií určite treba spomenúť nasledovné aktivity a skutočnosti:
• naša obec síce v čase najprísnejších protipandemických opatrení obmedzila priamy
vstup do obecného úradu a iných obecných
inštitúcií, no ich prevádzku časovo nijako
nezmenila
• zriadili sme linku pomoci pre osoby s obmedzenými možnosťami pre realizáciu nákupov, zabezpečenie liekov, stravy, návštevy lekára, pošty, úradov a pod.
• dobrovoľníci z radov SČK a iných zložiek
vykonávali zdravotný monitoring domácností a protipandemickú osvetu
• viackrát sme obdarovali seniorov našej
obce balíčkami pomoci, ktoré obsahovali
rúška, respirátory, vitamínové doplnky, hygienické gély.
• obec na svojej webovej stránke a v obecnom rozhlase vždy aktuálne zverejňovala
všetky dostupné informácie týkajúce sa vývoja pandémie a opatrení s ňou súvisiacich.
Aj touto cestou vyslovujem obrovské poďakovanie všetkým, ktorí sa akokoľvek počas
celého obdobia núdzového stavu podieľali
na zvládnutí neľahkej pandemickej situácie. Buďme aj naďalej ostražití, zodpovední
a disciplinovaní. Nezabúdajme na tých,
ktorí počas tohto obdobia veľmi trpeli, a na
tých, ktorí zápas s vírusom nezvládli.
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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možnosť.“ Je to od neho naozaj krásne
gesto, a to nehovorím o výpomoci pri odhŕňaní chodníkov od snehu cez zimu a
ďalších aktivitách. Následne aj obec
prispela ku skrášleniu tohto areálu vybudovaním detského ihriska s preliezkou,
šmýkačkami a hojdačkou pre našich najmenších. Na rozšírenie rozsahu detského
ihriska o fitness a workoutové prvky podala obec Likavka v marci tohto roka žiadosť o grant na VÚC Žilina. Žiadosť bola
podporená sumou 1 100 eur. Obec navýši
túto sumu na takú výšku, aby mohla na
ihrisko čo najskôr inštalovať atraktívne a
hodnotné športové prvky.
Týmto spôsobom sa tento areál mení na
ďalšie krásne oddychové a športové miesto
v našej obci.
Ing. Marián Javorka
starosta obce

Škvarové hrisko
zmenené na
krásnu relaxačnú
plochu
Určite ste si všimli, keď ste prechádzali
popri škvarovom ihrisku, ako sa postupne mení na krásne zatrávnenú hraciu a
relaxačnú plochu. Kedysi čierne a nevľúdne ihrisko nenavštevoval skoro nik,
ale postupom času vďaka pravidelnej
starostlivosti sa tento priestor zmenil.

Veľkú zásluhu na tom má už roky náš občan Jozef Hykel. Jeho traktorová kosačka
neúnavne kosí a upravuje povrch ihriska
počas celej vegetačnej sezóny. V dnešnej
dobe, keď sa mnohí pozerajú viac na seba
ako na svoje okolie, je Jozef názorným
príkladom občana s nezištnou pomocou
pre všetkých. Veď kto by pracoval na cudzom len za benzín? Sám na túto tému
hovorí: „Teší ma keď vidím ako priamou
úmerou pribúda na ihrisku trávnatá plocha a tak isto aj počet na nej sa hrajúcich
detí. Určite majú s toho radosť aj ostatní
rodičia, že ich ratolesti nesedia doma za
počítačmi, ale radšej športujú vonku. Aj
moje deti sa na tom ihrisku hrajú, tak aspoň takto sa chcem poďakovať za takúto

Sčítanie obyvateľov
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutočnilo v
plánovanom termíne od 15.2.2021 do
31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bolo
plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.
Obyvatelia sa sčítali sami, z pohodlia
svojich domovov a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára. Vyplnenie elektronického formuláru nezabralo viac ako 10 minút.
Na sčítanie postačil mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia našli
elektronický sčítací formulár na
stránke www.scitanie.sk a mali k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Ak sa
obyvateľ nemohol alebo nevedel sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa
, mohol využiť asistované sčítanie.
Druhý júnový víkend bol úplne posledný, kedy sa obyvatelia mohli zapojiť do sčítania a sčítať sa. Po 13.6.
už nebude žiadna dodatočná možnosť.
V našej obci sa zapojilo do sčítania
obyvateľov 95,47 %. Asistované sčítanie využilo 236 obyvateľov, z toho
163 z Likavy – CSS a 73 na matrike
OcÚ za pomoci matrikárky.
Evka Matúšková
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MŠ Likavka a k zlomeniu 3 ks stromov na
Ulici Za ihriskom. Dva stromy vietor narušil aj pri rodinných domoch č. 646 a
647 a zakliesnil do seba. Okrem toho došlo k ulomeniu množstva vetiev stromov
prakticky na všetkých uliciach v obci.
Viacero týchto vetiev padlo aj do vodných tokov v obci.

Likavku zasiahla veterná smršť
aj prietrž dažďa
Po výdatných atmosférických zrážkach
spojených s krupobitím sa 21. júna
2021 o 17.30 na okolité cesty a rodinné
domy vylial potok Kopanica – Žabovo.
Vodná hladina sa vzdula po dosiahnutí
spodného okraja mostného objektu cestu
III/2229 v tesnej blízkosti obecného úradu. Voda s vysokým obsahom blata a splavenej zeminy z okolitých polí sa vyliala po
oboch stranách toku a zaplavila cestu a
miestnu komunikáciu na Ulici Š. Janovčíka v úseku cca 200 m. Zároveň sa vyliala
do dvorov 27 rodinných domov. V šiestich
z nich zatopila pivničné priestory.
Vyššie v smere toku pri rodinnom dome
č. 650 došlo k vyliatiu toku a zaplaveniu
jeho dvora. Vodná hladina sa tu vzdula
rovnako na mostnom objekte k rodinnému domu a to aj vplyvom prítoku vody
tečúcej z miestnej komunikácie z Ulice
Š. Janovčíka, ktorá odvádzala vodu z
priľahlých polí a táto sa do potoka Kopanica odrazila práve pri RD č. 650.
Voda z polí sa prevalila aj dvorom Poľnohospodárskeho dvora Likavka a cez mostný objekt ponad potok Likavčianka na
vstupe do družstva sa vyliala na miestnu
komunikáciu - Školskú ulicu, z ktorej sa
preliala cez dvor rodinného domu č. 473
až do koryta uvedeného potoka.
Hladina potoka Likavčianka kulminovala
tesne pod brehovou čiarou, kritické
vzhľadom na vyliatie potoka boli úseky
pri pekárni na Ulici J. Mikuštiaka, pri
obecnom úrade v úseku, kde končí regulácia potoka, poniže vodného mlyna a na
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bočnom ramene potoka Likavčianka pri
lekárni Tilia.
Starosta obce Likavka vyhlásil preto o
18.15 hod. tretí stupeň povodňovej aktivity na povrchové vody v obci Likavka a
vodné toky kopanica a Likavkčianka.
Prívalové dažde sprevádzala aj verená
smršť spojená s krupobitím, prostredníctvom ktorej došlo k vyvalenie ihličnatého
stromu aj s koreňovým systémom na ulici
Pod hradom rastúceho pod brehovou čiarou potoka Likavčianka. Tento strom
podmylo. Došlo tiež k zlomeniu 5 ks stromov javora nízkokmenného v areáli ZŠ s

Prehľad vykonaných opatrení
Po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity bolo obyvateľstvo obce vyrozumené
o ohrození všetkými dostupnými prostriedkami - miestnym rozhlasom. Záchranné práce realizovali na všetkých
kritických miestach členovia DHZ obce
Likavka. Začali na najviac zasiahnutom
mieste povyše obecného úradu, kde v prvom rade prečistili upchaté priepusty,
čerpali vodu zo zatopených pivníc rodinných domov. Následne odstraňovali nánosy naplavením z dvorov domov zasiahnutých lokálnou povodňou.
Ďalej boli realizované zabezpečovacie
práce v nasledovnom rozsahu: Dobrovoľní hasiči, ale aj obyvatelia zasiahnutých
rodinných domov a iní dobrovoľníci, z
koryta potoka Žabovo po prvotnom
opadnutí hladiny odstraňovali naplavené
prekážky - konáre, menšie kusy dreva a
pod. Zriadili tiež vodné koridory na odvádzanie vôd z povodňou zaplaveného
územia a pomocou tlakového hadicového
vedenia hasičských cisterien odstraňovali nánosy zeminy z cesty III. triedy. Používali pritom mechanické náradie – metly,
lopaty, odhŕňače, háky na odstraňovanie
naplavením z vodného toku, ale hlavne
zásahovú techniku - vozidlo IVECO Daily
3000 na prepravu zásahového oddielu a
uvedeného náradia a cisternové vozidlá
Praga V3S špeciál a Tatra 138 CAS. Záchranné a zabezpečovacie práce boli prerušené o 22.00 hod.
Dňa 22. júna.2021 pokračovali záchranné a zabezpečovacie práce prostredníctvom zamestnancov obce odstraňovaním
naplavením na miestnych komunikáciách, zberom a odvozom opadaných vetiev stromov a ošetrením narušených a
vyvalených stromov. Úpravu korýt vodných tokov do plného prietočného profilu
prostredníctvom kolesového bagra zabezpečila obec dodávateľsky.
Touto formou vyslovujem úprimné poďakovanie dobrovoľným hasičom, ktorí odborne a rýchlo situáciu dostali pod kontrolu, dobrovoľníkom z radov obyvateľov
obce, majiteľom zasiahnutých rodinných
domov, zamestnancom Okresného úradu
Ružomberok a Slovenského vodohospodárskeho podniku za poskytnutú metodickú pomoc.
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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Športovo – kultúrna komisia
počas pandémie nezaháľala

Členovia športovo – kultúrnej komisie sa
nenechali odradiť pretrvávajúcou pandemickou situáciou ale práve naopak rozmýšľali ako využiť tento čas. V ich hlavách
skrsla myšlienka mať svoj priestor, ktorý by

slúžil na prípravu a zabezpečenie skoro
všetkých športovo – kultúrnych podujatí,
konajúcich sa v našej obci. Hľadali priestor,
ktorý by mal multifunkčné využitie, či už
na uskladnenie zariadení, používajúcich sa

Povinné napojenie
sa na kanalizáciu

Zákon o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách obsahuje výnimku na možnosť
iného spôsobu nakladania s odpadovými vodami. Týmto iným spôsobom je povolenie
žumpy. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové
odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.
Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ustanovuje túto novú
povinnosť vlastníkovi pozemku alebo vlastníkovi stavby:

Jednou z vážnych tém, ktorá je spojená s
budovaním a rozvojom siete verejných
kanalizácií na Slovensku, je téma povinného pripojenia na ne, resp. súvisiaca
téma prevádzkovania žumpy v situácii,
ak je technicky možné pripojenie pozemku alebo stavby na verejnú kanalizáciu.
Túto citlivú tému, ktorá sa dotýka aj mnohých obyvateľov a domácností v Likavke a
predstavuje zásah do ich súčasného stavu, sa rozhodlo Ministerstvo životného
prostredia SR riešiť legislatívnou cestou,
a to prostredníctvom doplnenia zákona č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

• na ktorom má povolenú žumpu, nemôže teda
ísť o nepovolenú žumpu,
• ak je pripojenie na verejnú kanalizáciu technicky možné, (prekážkou môžu byť napr. nevyhovujúce výškové rozdiely, prekonávanie vodných tokov a pod.)
• nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady, čo zákon ani približne nevymedzuje, že koľko by to malo byť a čo môže byť vnímané rozdielne z pohľadu jednotlivých osôb a
domácností
• v prechodnej lehote, ktorá je na splnenie tejto
povinnosti stanovená do 31. decembra 2021.

pri akciách ale aj miestnosť, kde by sa dalo
pripravovať aj občerstvenie. To predsa neodmysliteľne patrí ku každej akcii a doteraz sa to vždy robilo takpovediac na kolene. V spolupráci so starostom Likavky
pánom Javorkom sa takýto priestor nakoniec podarilo nájsť. Bol ale bohužiaľ v žalostnom stave ale ani to neodradilo členov
aby to nevzdali. Miestnosť sa nachádza pod
bývalou reštauráciou a prístupom a aj rozmermi celkom spĺňa predstavy členov komisie na vybudovanie takéhoto priestoru.
Padlo rozhodnutie a začalo sa s rekonštrukciou miestnosti: vypratanie, očistenie, zateplenie, rekonštrukcia elektrických
rozvodov a vodovodných rozvodov, výmena okenných výplní, osvetlenia a nakoniec
aj dovoz a montáž kuchynskej linky, chladničky a regálov. Tieto na prevádzku akcií
nevyhnutne potrebné zariadenia darovali
členovia komisie. Všetky tieto práce vykonávali členovia komisie svojpomocne a samozrejme za dodržiavania proti-pandemických opatrení. Práve pre tieto dôvody
išli práce pomaly ale stále sa niečo robilo. V
týchto chvíľach sa už vykonávajú posledné
úpravy a priestor môže začať slúžiť svojmu
účelu. Pevne verím, že aj Covidová situácia
sa už konečne dostane do normálu a budeme môcť využívať tento priestor naplno.
Veľká vďaka patrí naozaj všetkým členom
komisie a ich známym, že si odkrojili čas zo
svojho súkromného života, podporili a aj
pomohli túto myšlienku zrealizovať . Určite bude už v blízkej budúcnosti slúžiť všetkým nám Likavčanom.
Jozef Hykel,
člen športovo – kultúrnej komisie

Po skončení prechodného obdobia, teda
od 1.1.2022, môže orgán štátnej vodnej
správy, príslušný na výkon štátneho dozoru podľa § 38 ods. 4 písm. a) zákona č.
442/2002, kontrolovať plnenie povinností a podmienok ustanovených týmto zákonom, ukladať pokuty až do výšky 16 596
eur právnickej osobe podľa § 39 ods. 1
písm. g) zákona č. 442/2002 a prerokúvať
priestupky a ukladať pokuty až do výšky
331 eur fyzickej osobe podľa § 40 ods. 2
písm. b) zákona č. 442/2002.
Rovnaká povinnosť sa týka aj vlastníkov stavieb, ktorí odvádzanie odpadových vôd riešia prostredníctvom domácich čistiarní odpadových vôd po uplynutí povolenia na ich
prevádzkovanie kedykoľvek po 31.12.2021.
Z dôvodu poverenia Okresného úradu Ružomberok – odboru životného prostredia
upozorňujeme všetkých obyvateľov obce,
ktorých sa popísaná situácia týka, o vykonanie nevyhnutných opatrení do konca tohto
roka.
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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Každý poľovník je zároveň aj veľký
milovník prírody, preto sa nám nedá
pozerať v lese na to množstvo odpadkov, ktoré nezodpovední ľudia dokážu
priniesť do lesa. Rozhodli sme sa, že
pomôžeme prírode zbaviť sa odpadkov a tak v sobotu 15. mája 2021 naše
Poľovnícke združenie Likava Choč
zorganizovalo podujatie s názvom
Čistý revír = čistá príroda.

Čistý revír = čistá príroda
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Prostredníctvom obecného rozhlasu a
internetových stránok sme oslovili aj
občanov, aby sa v prípade záujmu k
nám mohli pridať a priložiť ruku k dielu.
V uvedený deň sa od skorých raných hodín v k.ú. Likavka, Martinček, Valaská
Dubová a Lisková začala za účasti 65
dobrovoľníkov z radov poľovníkov, ale aj
obyvateľov a predstaviteľov obcí, očista
revíru od neželaného odpadu ponechaného voľne v prírode nezodpovednými

návštevníkmi. Aj keď bolo počasie neisté, celý týždeň daždivé, nechceli sme rušiť plánovanú brigádu. V sobotu nám
počasie prialo, slniečko sa na nás usmievalo. Zraz sme si dali pred KD, kde sme
sa podelili a šli po skupinkách do revíru.
Počas dňa bolo v extraviláne obce Likavka a Martinček zozbierané cca 500 kg
rôzneho odpadu, ktorý sme previezli na
zberné dvory v jednotlivých obciach.
Veľmi by sme si priali, aby les ostal čistý
bez odpadkov čo najdlhšie. V budúcnos-

ti v prípade potreby naše PZ plánuje pokračovať v akciách podobného charakteru.
Záverom chcem v mene PZ LikavaChoč poďakovať všetkým zúčastneným za ich pomoc a súčasne poprosiť
všetkých návštevníkov prírody, aby
sme si už viac nešpatili náš krásny
chotár vyhodeným odpadom.
Prírode zdar!
Člen PZ Ľubomír Durdík

Milé rodinky, rodičia a deti

Školský rok 2020/2021 sa blíži ku koncu a čakajú na nás prázdniny. Učitelia z
našej „Súkromnej základnej umeleckej
školy Jánoš“ vás chcú pozdraviť a poďakovať všetkým žiakom a rodičom za doterajšiu podporu a snahu, ktorá v týchto

náročných časoch tmelila našu spoločnú
prácu. Chceli by sme vás posmeliť, aby
ste nezabúdali na umenie, ktoré pôsobí
ako balzam na dušu. Práve vtedy, keď je
človek vystavený negatívnym pocitom,
pomáha mu napĺňať estetické potreby a
realizovať sa v prostredí v ktorom žije.
Deti prostredníctvom výtvarného umenia a umenia hudby môžu citlivejšie vnímať a obohacovať sa o nové zážitky a
pocity. Umeleckými činnosťami si vytvárajú vzťah k práci a kultúrnejšiemu
spôsobu života. Takáto možnosť sa im
ponúka priamo v ZŠ Likavka, kde deti
môžu navštevovať výtvarný a hudobný
odbor - klavír, gitara, f lauta.
Za pár rokov pôsobenia na elokovanom
pracovisku ZŠ s MŠ Likavka sme vychovali šikovných výtvarníkov a hudobníkov,
ktorí svoj talent, zručnosť a vedomosti i
nadobudnuté skúsenosti uplatňujú v rôz-

nych profesiách, nielen na umeleckej
úrovni. V školskom roku 2021/2022 sa
budeme opäť tešiť na všetky deti, či už
pokračujúce v štúdiu alebo tie, ktoré sa
ešte rozhodujú prísť medzi nás. Teší sa na
Vás kolektív učiteľov SZUŠ Jánoš.
Mirka Mudičková
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Ľadoborci
z Likavky
Ako vznikli Otužilci v Likavke?
Tak ako to už býva pri zakladaní a zrode nového klubu, je to vždy len o pár ľuďoch a postupne sa počet členov v klube zvyšuje. Všetko to začalo v decembri 2019, keď sme si
povedali, že sa vyskúšame otužovať a tak
urobiť niečo pre svoje zdravie. Naše začiatky v ľadovej vode v Hrabove boli ťažké, no
postupom času nás to nielenže začalo baviť,
ba dokonca sa začala prejavovať čoraz väčšia chuť otužovať sa častejšie, iní to zase
považovali za hlúpe tráviť toľko času v studenej vode. Koncom januára Lukáša Pšena
napadlo, čo tak si dať meno Likavskí ĽadoBorci a prečo práve tento názov ? Len málokto sa odvážil ísť do ľadovej vody vo veľkých mínusových teplotách, buď blázni
alebo ĽadoBorci z Likavky. Naša prvá akcia
bola v Istebnom, kde organizovali akciu
pre otužilcov. Nebolo to nič veľké a tak nás
lákalo tam ísť nabrať skúsenosti a spoznať
viac ľudí, čo majú tú istú záľubu ako aj my. S
veľkou radosťou a očakávaním aké to bude,
sme šli do Istebného spoznávať niečo nové.
Všetci boli k nám veľmi láskaví a vtedy sme
pochopili, že to nie je len o studenej vode,
ale aj o priateľstve. V Istebnom sme prvýkrát spoznali Istebnianske kryhy, Orava otu-
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žilcov, Belanské ľadové medvede. Naša druhá akcia ,na ktorej sme sa zúčastnili už ôsmi
z Likavky, bola na Priehrade v Hrabove. Organizovali ju Belanské Ľadové Medvede. Na
túto akciu nás sprevádzal aj náš pán starosta Ing. Marián Javorka, ktorý sa neskôr stal
tiež členom klubu. Treťou našou akciou bola
Ľadoborcovačka, ktorú sme už pripravili my

- Likavskí ĽadoBorci v Likavke pri požiarnej zbrojnici. Mali sme veľký strach ako
nám to všetko dopadne a či vôbec niekto
príde. Najväčšie problémy robila priehrada,
ktorú sme si svojpomocne postavili, na náš
prvý čiže nultý ročník Ľadoborcovačky ,
kde prišlo až 70 otužilcov. Hojná účasť nás
milo prekvapila a potešila. Ku dnešnému
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dňu nás je v Klube už 22 členov, s ktorými
spoločne organizujeme rôzne dobročinné
akcie ako sú Vianočná kvapka krvi a Veľkonočná kvapka krvi. Na Vianoce v roku 2020
náš klub Likavských ĽadoBorcov zorganizoval zbierku a finančne prispel rodine v
hmotnej núdzi.
V závere chcem prejaviť veľkú vďaku našim sponzorom , ktorí podporujú naše aktivity. Sú to: Obec Likavka, Alpha Medical
Unilabs, MB catering, Adam Sport Ružomberok.
Veľká vďaka patrí všetkým členom klubu
otužilcov, bez Vás by náš klub nezažil toľko
skvelých akcií a zážitkov.
Ján Škuta
predseda klubu
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Ako sa žije
na ulici „Puškáreň“?
V decembrovom čísle nášho obecného
časopisu sme Vám predstavili život na
ulici „Pod hradom“ a som veľmi rada,
že do našej redakcie prišiel článok s tematikou o nažívaní obyvateľov a ich susedských vzťahoch z ďalšej ulice našej
dediny. V obci pribúdajú nové domy a
nové tváre. Starší nepoznajú mladších a
naopak. My, ktorí žijeme na hornom
konci, nepoznáme život na dolnom konci, nevieme, kto aké má záľuby a čomu
sa venuje. Dnes Vám predstavíme ulicu
„ Puškáreň“ a priblížime ich veselé spolunažívanie očami Zuzany Gerekovej.

14

Je tu veľmi živo, ako na detskom ihrisku

Volám sa Zuzana Gereková a bývam v tejto krásnej dedinke od narodenia. Aj keď
pochádzam z Likavky, nikdy by ma nenapadlo, že sa raz presťahujem práve na
túto ulicu. V roku 2010 sme sa s manželom Martinom presťahovali do nášho novopostaveného domčeka v úžasnom prostredí v centre dediny. Naša ulica je
slepou uličkou za základnou školou, žije
tu cca 130 ľudí. Pribúdajú nám tu mladí
ľudia, malé detičky a dá sa povedať, že je
tu veľmi živo. Občas to tu pripomína detské ihrisko.

Súdržní a spoločenskí susedia

Susedov máme i aktívnych dôchodcov,
ktorí sú stále vo výbornej kondícii. Naozaj
môžem povedať, že nás nedelia ani ploty,
ani brány. Vieme si navzájom pomôcť aj
podeliť sa s dobrým susedom, priateľom.
Keď som v rádiu započula, že presne 28.
mája je Európsky deň susedstva, nedalo mi
nenapísať o ulici, kde bývajú taký „súdržní
spoločenskí susedia“. Chcem Vám troška
napísať o našej tradičnej letnej akcii.

Čo tak spraviť uličný guláš?

Približne pred štyrmi rokmi si nadšenci
kultúrnych akcií z Puškárne pri vychladenom pivku povedali: „ČO TAKTO SPRAVIŤ GUĽÁŠ PRE CELÚ ULICU“? Nápad na
seba nenechal dlho čakať a začiatkom
leta sa začalo postupné organizovanie tejto jedinečnej akcie. Koncom júna sa na
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ulici vyvesia plagáty, ktoré oznamujú, že
prvú augustovú sobotu sa uskutoční pouličná guľáš partia. Samozrejme všetko
niečo stojí, či už financie, ale aj voľný čas
na organizáciu. Peniažky na túto jedinečnú akciu si vyzbierame sami medzi sebou.
Každá zapojená rodina prispieva 20 – 25
eur. Organizátori zabezpečia v tejto sume
naozaj všetko. Susedia sa môžu tešiť na
dva druhy luxusného guľášu, čapované
pivko, čapovanú kofolu, nealko nápoje
pre deti, tomboly a rôzne výhry, ktoré
môžeme získať pri rôznych súťažiach.

Chlapi z ulice myslia naozaj na všetko, od
kultúrneho či materiálneho zabezpečenia. Napríklad stany, prístrešky, stoly a
lavice, kotle na guľáš, výčapné pípy, sudy
s pivom, misky, príbory, zabezpečenie
označenia, dobrej hudby, zber a vývoz odpadu po akcii a mnoho ďalších dôležitých
vecí. Každá gazdinka sa na tento deň snaží niečo fajné pripraviť, upiecť a navzájom ostatných pohostiť. Táto naša sobotná akcia má svoju predprípravu už v
piatok, kde chlapi na popisnom čísle 443
pripravujú mäso na guľáš a žienky na po-

pisnom čísle 455 čistia zemiaky, cibuľu a
ostatnú zeleninu do guľášu. V sobotu zavčas ráno chlapi varia guľáš a my ostatní
sa v hojnej účasti stretávame medzi 13,00
– 14,00 hod. Aby to nebolo len o zjedení
guľášu , je pripravený zábavný program
až do neskorých večerných hodín. Sprievodným programom nášho susedského
posedenia pri guľáši sú aj rôzne súťaže,
ktoré organizátori pripravujú pre malých
aj veľkých. Všetci sa tešíme na vozenie sa
vo fúrikoch, alebo na súťaž v zatĺkaní
klincov do klátu na čas, kde môžem zodpovedne napísať, že sa zapoja aj detičky,
rodičia i starí rodičia. Môžem skonštatovať, že celá ulica má súťažného ducha.
Pre detí sú najväčšími atrakciami nafuko-
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Chlapi z VVP

Posledný rok sme všetci skúšaný COVID –
pandémiou, rôznymi príkazmi a zákazmi.
Po ich uvoľnení chlapci s VVP (Výskum
,Vývoj, Puškáreň) opäť dali hlavy dokopy
a postavili máj pre všetky dievčence a
žienky na ulici. Symbolickým postavením
jedného spoločného mája chceli chlapi
potešiť všetky ženy a dievčatá na našej ulici. Je to krásna tradícia a ku krásnej tradícii patria aj ľudové piesne. Dobrovoľná
skupinka susedov bola opäť v akcii a pri
stavaní mája sa dievčatá a žienky zhostili
role krojovaných speváčok, ktoré ľudovými piesňami spríjemnili túto tradíciu.
Začiatkom roka 2021 bola COVID – pandémia „v plnom prúde“ i v Likavke a Puškáreň neobišla. Je dobré , že sme to zvládli i
keď každý s iným priebehom. Chcem sa
týmto poďakovať za súdržnosť a zomknutie ľudí na ulici, ktorí susedom v domácej
karanténe pomohli či už s nákupmi, liekmi, milou SMS –kou, alebo milým slovom.
Som šťastná, že môžem byť súčasťou ulice
Puškáreň a žiť medzi tvorivými, priateľskými a srdečnými ľuďmi.
Dobré susedské vzťahy sú nad zlato.

vací – skákací hrad a „Puškárenský expres vláčik“. Deti tieto atrakcie môžu využívať po celý deň. Vo večernom
galaprograme účinkuje skupina dobrovoľníkov , ktorí musia nacvičiť paródiu na
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pár známych hitov. Účinkujúci si pozháňajú kostýmy po susedoch a komédia je na
svete. Po tanečnom vystúpení sa losuje
netradičná tombola. Voľná zábava pokračuje do neskorých večerných hodín.

Na Puškárni sa stretli ľudia, ktorí utužujú priateľské susedské vzťahy, radi si
spoločne posedia a radi vymýšľajú niečo nové, čím si spríjemňujú každodenný
susedský život . Možno je to aj tým, že
Martin Gerek (člen komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity od r. 2018 ) a Daniel Krížo (poslanec OZ od roku 2014, predseda komisie
životného prostredia a výstavby, člen
komisie na prešetrovanie sťažností) sa
aj v minulosti radi zapájali do organizačných príprav kultúrnych podujatí
(Detský folklórny festival, Likavská rozlúčka s letom).
Miroslava Raksová
foto Martin Gerek
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680 rokov od prvej
písomnej zmienky

Fond na podporu umenia
podporil obecnú knižnicu

Rok 2021 má pre Likavku ešte jeden
prívlastok – je to rok jubilejný. Práve
počas neho uplynie 680 rokov od prvej
písomnej zmienky o nej. Prvá písomná
zmienka o osade Likava sa totiž nachádza v neznámej listine z obdobia vlády
Bela IV. (1235 - 1270), o ktorej sa zachovala zmienka z roku 1341.
Pri tejto príležitosti pripravuje obec Likavka pre svojich obyvateľov viacero
atraktívnych noviniek.
Prvou z nich je digitalizácia obecných
kroník, ktorá je už realizovaná. V dohľadnej dobe budú tri kroniky obce a
jedna kronika našej školy umiestnené na
webový priestor a dostupné pre všetkých
návštevníkov internetovej stránky obce
Likavka.
Aj druhá aktivita bude dostupná na
našej internetovej stránke. Jedná sa o
náučnú propagačnú webovú hru
obce Likavka založenú a aktivovanú
naskenovaním QR kódu mobilným telefónom. QR kód na spustenie hry sa
nachádza aj v tomto článku.
Hra obsahuje úlohy týkajúce sa histórie
obce. Hra motivuje všetky vekové kategórie spoznať obec zaujímavým a jedinečným spôsobom tak, že odpovede
na hrou položené úlohy sa dajú nájsť na
jej internetovej stránke. Hľadaním odpovedí na súťažné otázky každý hráč
hľadá a odhaľuje históriu a zaujímavosti o našej obci, spoznáva ju a zároveň
tak samotná obec propaguje svoj základný informačný prvok – svoju internetovú stránku.

Návod:

Obecná knižnica v Likavke sa už od roku
2016 každoročne zapája do grantových
výziev Fondu na podporu umenia a vďaka úspešne podaným žiadostiam do našej knižnice tak pribudlo veľké množstvo
zakúpených kníh v celkovej sume 6 300
eur. Aj tento rok sme podali žiadosť na
nákup knižničného fondu a žiadosť bola
podporená sumou 1 000 eur.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, prioritne z jednotlivých oblastí
umenia, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory
musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry
SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade
so zameraním a špecializáciou knižnice.
Dopĺňaním knižničného fondu chceme
prispieť k lepšiemu uspokojovaniu potrieb
čitateľov našej knižnice a k rozvoju čítania. Veríme, že nové knihy si nájdu svojich
stálych čitateľov a prispejú k zvýšeniu
návštevnosti v našej Obecnej knižnici.
Tešíme sa na spokojných čitateľov a návštevníkov!
Miroslava Raksová

„Zahrajte si hru o
obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať,
aby ste vedeli vyriešiť záverečnú
úlohu (Návod je aj
v samotnej hre). Odpovede nájdete na
stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa skrýva v QR kóde
na prednej strane časopisu. Na to, aby ste
sa mohli zahrať, potrebujete čítačku QR
kódov v mobilnom telefóne. V novších
smartfónoch je čítačka zabudovaná priamo vo fotoaparáte telefónu. Ak máte starší, stačí ísť do „obchodu“ na App Store pre
operačný systém iOS alebo Google Play
pre operačný systém Android, kde si môžete takúto čítačku zadarmo stiahnuť. Prajeme Vám príjemnú zábavnú.“
Ing. Marián Javorka,
starosta obce
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Potulky
likavským lesom
Mnohí z nás počas pandémie, keď pre
nastolené opatrenia sme sa nemali zrazu kde stretávať a relaxovať každý svojím štýlom, začali čoraz častejšie prechádzať sa po lese.
V prírode pribudli nové tváre , zrazu bol
väčší pohyb ľudí v lese ako inokedy, pravidelne sa stretávali rôzne skupiny ľudí:
tí – čo tam chodili pravidelne ,
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tí – čo išli do lesa si posedieť, lebo podniky boli zatvorené,
tí – čo išli na prechádzku s deťmi, aby im
vyplnili čas.
Každému z nás dáva prechádzka lesom
niečo iné, jednému pôsobí ako liek na
svoje trápenie a problémy, druhému len
možnosť sa stretnúť a posedieť si s partiou, iní zas idú v rámci pravidelnej túry
spraviť niečo pre svoje zdravie. Každý z
nás sa správa v lese ináč, niekto čistí les
a niekto ho znečisťuje. Ten, kto má rád
prírodu, je z odpadkov pohoršený, a ten,
čo sa ide zabaviť, je mu to ukradnuté, že
necháva v lese odpad. Na našich sociálnych sieťach pribúdajú fotky z lesa a nie
fotky z dovoleniek. Viacerí z Vás, čo sa
poznáme a sme priatelia aj na fb, pravidelne pridávate príspevky z Vašich túr,
ako napr. mamička Evka. Obdivujem ako
spoločne s rodinkou chodia na všetky
okolité kopce, Choč majú už v malíčku,
majú proste dobrú kondičku a tie ich fotky sú vždy plné šťastia a úsmevov z prežitých prechádzok. Iní z Vás zase pridávajú krásne fotky z prechádzok so svojimi
štvornohými miláčikmi.
Detské ihriská ostali prázdne, školský
dvor ostal tichý, dedina vyľudnená. Pandémia nás naučila si nájsť viac času na
deti, pracovné tempo sa dočasne spomalilo, deti mali iný školský režim, prestali
nám dočasne chýbať nákupné centrá. No

zažili sme v lese toľko krásnych zážitkov,
či už z pozorovania zvierat , či nádherný
pohľad na rozkvitnutý les, fotili sme krásnu prírodnú scenériu za každého počasia.
Každý z nás pri pohľade na les a v lese prežíva niečo iné.
Nedá mi nespomenúť príhodu z lesa,
ktorá sa stala tohto roku práve na Medzinárodný deň detí – 1.júna.
Prvého júna sa zároveň otvoril aj hrad
pre turistov. Jeden mládenec sa v tento
deň podvečer vybral do lesa skontrolovať
z diaľky partiu chlapcov, ktorý sú dennodenne v lese vždy na tom istom mieste a
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budujú si svoj detský posed a krmelček
pre zvieratká . Z internetu si stiahol zvuk
medveďa, zobral si malý reproduktor,
ktorý dal do kriakov blízko hradu a tak
ako ho nik nevidel, začal tento zvuk púšťať. Deti sa zľakli a rozutekali, turisti kričali „medveď“ a bežali rýchlo preč, každý
ako vládal.
Určite sa každý z nás pri čítaní tohto podareného čierneho žartu zasmeje a povie si,
no mňa by to nikdy nenapadlo. Ale predstavte si seba, ako by ste reagovali. Ja by
som nevedela, či mám utekať z lesa, alebo
hľadať svoje dieťa v lese, vy starší by ste nevládali ani rýchlo utiecť, a tí čo majú slabšie srdce, môžu dostať infarkt. Tak až budete náhodou v lese raz počuť zvuk medveďa,
nie že si budete myslieť, že je to žart a chce
Vás niekto dobehnúť. Môže to byť skutočný medveď. Poučenie z tohto čierneho humoru je, že takéto žarty do lesa nepatria.
Miroslava Raksová
foto Evka Rošková,
Tobiáš Raksa, Rastislav Kolčák
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Spomienky
do minulosti
Každá doba a zmena prináša rôzne náhody a žitie na uliciach v obci. Ako malé
dievčatko som bývala na ulici Dariny
Kráľovenskej, ktorú každý volal Parač-

ka. Názov vznikol tak, že od Ružomberka bola Veľká Paračka a od likavskej strany Malá Paračka. Pomenovanie ulice
Dariny Kráľovenskej bolo po partizánskej
spojke Dariny Kráľovenskej, ktorá sa zapájala do ilegálneho hnutia, za čo bola
uväznená v Prešove a v roku 1945 v Likavke zastrelená. Rodiny žijúce na „Paračke“ boli veľmi skromné a pracovité.
Deti a dospelí si navzájom pomáhali. Ne-

budem písať a spomínať na každú rodinu
čo tu žila, lebo by z toho vznikla dlhá
pamätnica. Nedá mi však nespomenúť
rodinu Kačkovú, ktorá mala syna Vladimíra Kačku. Mnohí ho poznáte ako významného Likavčana, ktorý patril k najlepším slovenským leteckým akrobatom.
Vladimír Kačka bol ako jediný spomedzi
slovenských pilotov nositeľom československého strieborného pilotného odznaku s dvoma diamantmi. Ako malé dieťa
som osobne poznala rodinu Kačkovú,
spolu s ostatnými deťmi z našej ulice
sme potajomky chodili do ich záhrady, v
ktorej mali rôzne ovocné stromy a my
sme tam mali parádnu hostinu. Kačkovci
sa na nás za to veľmi hnevali, ale keďže
pani Kačková bola veľmi šikovná a vynaliezavá pani, tak nám navrhla, aby sme
nechodili cez plot, ale prišli pomáhať pri
oberaní ovocia. Večer si každý zobral
tašku plnú sliviek, hrušiek a jabĺk. Spokojní sme boli všetci, ako sa vraví „Tak
robme, aby bol i vlk sýty i baran celý“.
Na „Paračke“ býval aj pán profesor Marton s jeho pani manželkou Zuzkou. Boli
to veľmi prísny učitelia, ktorým záležalo
na svojich žiakoch a svoje vedomosti nám
s veľkou láskou odovzdávali. Pani učiteľka Zuzka učila na základnej škole v Likavke a vždy sa poteším, keď ju stretnem
na ulici a môžem sa s ňou porozprávať.
Na ulici sme mali aj svojho holiča a
pôrodnú babicu. Pri mojich spomienkach
si často spomínam aj na môjho ocka, ktorý mi spomínal, že v našom dome býval
aj notár. Ďalšia známa osobnosť z tejto
ulice bol herec a režisér Ondrej Lanovec.
Napísal aj divadelnú hru „Keď ženy veria v
bosorky“. Pri príležitosti príprav programu
krstu vydania Monografie o
obci Likavka, sa divadelníci
rozhodli naštudovať práve
túto hru od pána Ondreja Lanovca v roku 2014.
Každá rodina čo tu žila, bola v
niečom výnimočná a šikovná.
Moja mamka Albínka Kozubová pracovala v Bavlnárskych
závodoch v Rybárpoli ako
pradiarka, kde získala titul
„najlepšej pradiarky“. V tých
časoch sa to volalo „úderníčka“. Doma snovala pamok pre
výrobu tkaných kobercov a
naučila ma tkať rôzne vzory
kobercov, ktoré mám ešte
dodnes doma a pripomínajú
mi moje detstvo.
Aj keď nám roky pribudli a z
malých detí sme už dávno
vyrástli, spomienky nám v
srdci navždy ostanú.
Jolka Magová
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Granadír
s bryndzou

Recepty našich
starých mám
Keď budú variť a piecť dve gazdinky
rovnaké jedlo, tak každé jedlo bude mať
inú chuť, aj keď budú mať rovnaký recept a suroviny. Ja vám chcem v mojich
spomienkach do minulosti predstaviť
dva obľúbené recepty z môjho detstva.

Očistené zemiaky (1 kg) pokrájame na
malé kocky a varíme v osolenej vode,
tak, aby sa nerozvarili. Pripravíme si
cesto z 0,5 kg hrubej múky, 1 vajca a
podľa potreby pridáme vodu. Spolu zamiesime, potom cesto rozvaľkáme na
tablici, nie veľmi na tenko. Cesto posypeme múkou a na tablici veľkou lyžicou trháme ťapky. Nemusia byť rovnaké.
Ťapky potom varíme v osolenej zovretej
vode asi 3-5 minút, podľa ich hrúbky.

Zemiaky scedíme a dáme do vandlíka,
pridáme scedené ťapky, premiešame s
30 dkg bryndze a zalejeme rozpraženú
slaninku s mletou paprikou. Ozdobíme
pažítkou. Podávame s kyslým mliekom.

Klasický
likavský kapustník
Cesto:
1 kg hladkej múky
1 kocka droždia
2 dcl. letného mlieka
1,5 dcl. oleja
2 kl( kávové lyžičky ) soli
letná voda podľa potreby

Plnka:
2 – 3 hrste kyslej kapusty
slanina
1 kl mletej papriky

Postup:
Z mlieka a droždia si urobíme kvások,
preosejeme múku, pridáme soľ, vykysnutý kvások a postupne prilievame
letnú vodu podľa potreby. Cesto nemá
byť moc tuhé. Nakoniec pridáme olej,
cesto je dobre vymiešané, keď sa nelepí
na ruky v nádobe, ktorej sme miesili.
Necháme vykysnúť 1 hodinu na teplom mieste prikryté utierkou.
Kapustu pokrájame na drobno, pridáme pokrájanú rozpraženú slaninku a
nakoniec pridáme mletú papriku a
dobre premiešame. Ja kapustu nedusím.

Vykysnuté cesto vyložíme na tablicu a
rozdelíme na dve časti. Jednu časť dáme
na vymastený plech a na ruky si dáme
trocha oleja, aby sa cesto dalo dobre roztlačiť v plechu aj po okrajoch. Na roztlačené cesto dáme rovnomerne kapustu.
Druhú časť cesta rozvaľkáme a dáme na
kapustu. Obe cestá na okrajoch dobre
popritláčame, aby počas pečenia nevytekala šťava z kapustnej plnky. Prikryjeme
utierkou a necháme 10 min. podkysnúť.
Do vyhriatej rúry ( 200 oC ) dáme piecť
kapustník na 25 – 30 min. Kapustník po
upečení potrieme kôrkou zo slaniny, prikryjeme utierkou a necháme trošku vychladnúť. Potom nakrájame na kocky.

Tento klasický kapustník sa piekol
väčšinou ženám, čo chodili na páračky, alebo pri prácach na poli a lúkach. Bol sýty. Teraz sa už takýto
kapustník nepečie. Gazdinky, ktoré
pečú dnes kapustníky , tak ich robia
ako buchtičky a vylepšujú si ho podľa svojej chuti. Naše staré mamy sa
držali zásady, že v jednoduchosti je
najlepšia chuť. Preto Vám prajem
príjemné chvíle, ktoré prežijete spomienkami na Vaše múdre a šikovné
mamy a staré mamy. Tým, ktorí sa
rozhodnú vyskúšať recept, prajem
dobrú chuť.
Jolka Magová
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Lectio divina v našej farnosti

Jeden príbeh hovorí o princeznej, ktorá
na narodeniny dostala od svojho snúbenca ťažký okrúhly balíček. Celá netrpezlivá ho zvedavo otvorila a našla...
delovú guľu. Sklamaná a rozzúrená ju
prudko hodila o zem.
Vonkajší obal gule sa nárazom otvoril a v
ňom sa objavila menšia strieborná guľka.
Princezná ju rýchlo zdvihla. Ako ju tak
ohmatávala, strieborná guľka sa zrazu
otvorila a objavilo sa zlaté puzdro.
A v ňom zažiaril nádherný prsteň bohato
posiaty oslnivými briliantmi, osadený
ako koruna dvoch jednoduchých slov:
MILUJEM ŤA.
Mnoho ľudí si myslí: Biblia ma nepriťahuje.
Je v nej mnoho chladných a nezrozumiteľných stránok. Kto sa však odváži pozornosťou prelomiť prvý „obal“, v modlitbe vždy
objaví nové prekvapujúce krásy. A nadovšetko ho zasiahne jasnosť božieho posolstva vrytého do Biblie: BOH ŤA MILUJE. (
Bruno Ferrero /http://www.misie.sk/ )
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Ak chceme Bibliu k niečomu prirovnať, tak
to najlepšie pomenovanie, ktoré jej môžeme dať je práve „ľúbostný list“. V nej spoznávame ako nás Boh miluje, ako sa o nás
stará, že i napriek hriechu nás neopustil,
ale naopak, stále sa nás snažil a snaží priviesť k sebe. Pri čítaní posvätných textov
môžeme spoznať veľkosť Božieho milosrdenstva, ale i to, čo sa stane, ak sa ľudia odvrátia od nášho Pána. Môžeme vidieť zlobu a krutosť, ktorá po hriechu
vládne v ľudskej duši, ako i novú nádej,
ktorú nám dal Ježiš.
Často sa stretávame s tým, že neveriaci
študujú Bibliu, no neosloví ich, pretože
tam hľadajú nezrovnalosti, aby dokázali,
že nehovorí pravdu. Ide o obrovské nepochopenie.
Vysvetlíme si to práve na príklade ľúbostného listu. Ak by niekto napísal svojej
milovanej, že by za ňou šiel až na kraj
sveta a zniesol by jej modré z neba, tak
to vieme pochopiť. Predstavme si, že by
sa ten list dostal do rúk tretej osoby a ten
čitateľ by vyhlásil, že autor tohto listu je
klamár, pretože Zem je guľatá a tak na
kraj sveta by pre ňu nikdy nemohol ísť a
taktiež jej nikdy neznesie modré z neba,
pretože modrú farbu spôsobuje lomenie svetla o atmosféru... Čo by sme povedali takému človeku? Asi by nám rozum
zastával nad tým, ako môže niekto metaforu vysvetľovať vedecky.

A pritom presne toto robia s Bibliou. Obraz, ktorý je v nej vysvetľujú, doslovne,
alebo vedecky bez toho, aby sa pokúšali
ten obraz vôbec pochopiť.
Preto je potrebné pamätať, že to, čo je tam
napísané, sa nedá čítať ako román, ani ako
dejepisná kniha, či učebnica. Je možné a
dokonca potrebné skúmať jazyk a literárny
štýl jednotlivých kníh Sv. Písma, ale treba
pamätať, že tieto veci slúžia len ako pomôcka k tomu, aby sme nestratili spred očí
duchovný zmysel, ktorý nám tieto texty
ponúkajú a skrze ten sa môžeme dostať
bližšie k Bohu. Texty Svätého Písma je
potrebné čítať s modlitbou, ba viac –
rozjímať nad nimi, aby sa samotné čítanie stalo modlitbou, meditovať ich.
Takto nás môžu obohatiť.
Samozrejme existujú spôsoby čítania sv.
Písma s porozumením a pochopením. Ten
najznámejší sa nazýva Lectio divina. Jedná sa o meditatívny spôsob čítania Biblia
pro-stredníctvom niekoľkých krokov.
Prvý krok sa nazýva LECTIO (čítanie).
Je potrebné, aby sme úryvok, nad ktorým
ideme rozjímať najprv prečítali, avšak
týmto sa tento krok nekončí. Nestačí si to
len prečítať, je potrebné to pochopiť. Ako
pomôcku, aby sme vedeli o čo pri tomto
kroku ide, si vždy kladieme otázku: „Čo
hovorí tento text Sv. Písma? Čo chcel svätopisec týmto povedať?“
Takže, správne – tu sa snažíme nájsť pôvodný, historický zmysel úryvku. Je preto
potrebné si pozrieť kontext, v ktorom sa
tento úryvok nachádza, aby sme poznali a
chápali, prečo ho autor napísal a umiestnil
tak, ako to urobil.
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Ďalej môžeme náš text porovnať s ostatnými knihami Starého, alebo Nového Zákona
a hľadať v nich paralely, podobnosti i odlišnosti a tak spoznať možné významy jednotlivých viet. Môžeme si pozrieť poznámky v Biblii, úvod ku knihe, ktorú čítame, či
komentáre biblistov, alebo sa opýtať na to
kňaza a mnohé nájsť aj na internete.
Takto skôr pochopíme mentalitu vtedajších ľudí, ich zvyky, správanie, kultúru, či
pohľad na svet a to nám viac a lepšie osvetlí, prečo svätopisec napísal tú myšlienku
tak, ako ju napísal, prečo použil práve tieto výrazy a čo to malo povedať. Tiež môžeme vidieť, ako ten text chápali súčasníci
autora, prípadne, ako ho vykladali neskôr
teológovia a získať tak ucelenejší obraz. Tu
sa môžeme pýtať, ktorú myšlienku autor
považoval za hlavnú a čo bolo cieľom jeho
písania i to, pre koho písal...
V závere tohto kroku si môžeme daný úryvok prečítať znova a ak treba aj viackrát,
aby sa nám tento posvätný text viac vštepil
do pamäti.
Druhý krok sa nazýva MEDITATIO (rozjímanie).
Tu sa pýtame: „Čo tento text hovorí mne?“
Ako naznačuje otázka – zamýšľame sa nad
tým, čo nás samých najviac oslovilo, ktoré
slovo, či veta nás zasiahla. Tu sa kladie dôraz na osobný postoj k tomuto slovu. Ak už
totiž chápeme historický zmysel, je potrebné poznať i ten duchovný, aby sme pochopili, ako sa nám Pán prihovára.
V rámci tohto kroku je možné i zdieľanie.
Každý má možnosť povedať, čo ho najviac
oslovilo a tým obohatiť ostatných. Duch
Svätý pôsobí a každý si môže nájsť to svoje, no dôležité je pamätať, že nie iba mňa,
ale každého z nás Duch oslovuje. A často
sa stáva, že jeden povie takú myšlienku,
ktorá tomu druhému ani nenapadla, ale
tiež ho to osloví. Samozrejme zdieľanie je
dobrovoľné. A z praktických dôvodov (keďže Lectio divina nemá trvať dlhšie ako
hodinu) sa to často ani nedá.
Tretí krok je ORATIO (modlitba).
Je to odpoveď na prečítané Božie slovo.
Spôsoby sú rôzne – záleží od spoločenstva,
ktoré sa modlí – od používania klasických
modlitieb (Otčenáš, Zdravas´ atď.) až po
modlitbu vlastnými slovami. Môže sa
modliť nahlas, alebo len vo svojim vnútri
vo chvíľke ticha. Malo by sa v rámci nej odpovedať na myšlienku, ktorá nás oslovila,
no môžeme spokojne pridať i prosby za
seba, blízkych, potreby sveta. Tak ako v
bežnom rozhovore, ani v komunikácií s
Bohom sa medze nekladú.
Modlitba má vyústiť do štvrtého kroku:
KONTEMPLATIO.
Kontemplácia je akési zvnútornenie
modlitby. Kým v prvom kroku som text

Prianie
Ježiš pristúpil k nim a povedal im:
„Daná mi je všetka moc na nebi i na
zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i
Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A
hľa, ja som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18 – 20)
Ježiš je s nami. Sľúbil to a hoci sa fyzicky vzdialil, keď vystúpil do Neba, neopustil nás. Je s nami v našich trápeniach a chorobách, samote, i keď
stratíme niekoho blízkeho, hoci to často
nevidíme. Pomáha nám niesť naše kríže
a posilňuje nás. Takiež sa teší z našich
úspechov – fandí nám. Čaká na nás a
túži, aby sme ho prijímali v Eucharistii.
Preto vás chcem pozvbudiť a popriať
veľa nádeje do života. Nech sa čokoľvek

stalo a tane – Ježiš s nami bol a bude.
Neopustil nás. A zajtra svitne ďalší deň
i nám. Preto ne-upadajme do strachu,
ale odovzdajme mu svoje životy, ich
trápenia a radosti a modlime sa spoločne:

Tvoja vôľa nech je, Pane,
nech je tu a nech je večná,
Tvoja vôľa nech v nás planie,
nech ľudská duša nie je priečna.
Nech sa svetom vernosť šíri,
a ucho ľudské počúva
Tvoje slovo – v srdci hmýri,
krivdy života napráva.
Nech je tak a nech sa stane
iba Tvoja vôľa, Pane.
Vladimír Malec,
kaplán

prijímal rozumom a schopnosťami svojho
poznania, v druhom kroku zase srdcom,
v treťom som naň odpovedal, tu by som
toto Slovo mal prežívať celou bytosťou
(telom i dušou). Kontemplácia je modlitba bez slov. Je to ako keď dvaja zamilovaní sedia v objatí vedľa seba – nič si nemusia povedať, no vydržia tak celé hodiny a
sú šťastní, lebo sú spolu, tak by sme mali
prežívať Božiu prítomnosť v kontemplácií. Tento krok je náročný a nie každému
sa to podarí, no i tak je potrebné to skúšať.

voria ešte o piatom kroku: ACTIO (konanie). Ide o to, že na konci stretnutia si môžeme dať predsavzatie, ktoré vyplýva z
myšlienky, čo ma oslovila, ako sa počas
ďalších dní budem správať, konať. Je to
praktické užitie Božieho slova v našom živote.

Samozrejme čítanie Božieho slova by malo
nejako zmeniť náš život. Preto niektorí ho-

Vladimír Malec,
kaplán

V Likavke býva Lectio divina v utorky po
večernej sv. omši v kostole. Preto prijímite
pozvanie na tieto stretnutia a využite možnosť hlbšie sa spojiť s naším Pánom a spoznať jeho prítomnosť v textoch Sv. Písma.
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Nech Vám Boh odmení všetko to, čo robíte
pre budovanie „živej viery“ v našej obci
Posledný čas je pre nás časom, ktorý
nikto nečakal. V októbri minulého roku
z dôvodu COVID -19 sme museli druhýkrát prerušiť činnosť a nanovo sa zamyslieť, ako uskutočniť naše plány,
túžby v animátorskej činnosti v eRku
Likavka. Chceli sme pokračovať aj na-
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priek náročnej a neočakávanej situácii.
Aj napriek mnohým obavám sme sa rozhodli nevzdať sa a kráčať ďalej. Počas
októbra minulého roka a marca roka
2021 sme sa pravidelne stretávali online a spolu vymýšľali rôzne ,,online“ aktivity, aby sme tak nestratili kontakt s

deťmi. Prvou ,,online“ aktivitou bola
Šarkaniáda. Chceli sme tak ,,online“
vypustiť šarkany detí a urobiť deťom,
rodičom, aj nám animátorom skutočnú
radosť. Deti nám svojich šarkanov
poslali a my sme ich vyhodnotili. Ceny
sme odovzdali deťom osobne a spoloč-
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ne sme sa tešili z ich radosti. V decembri v Likavke koledovala aj Dobrá novina. Deti koledovali online formou, kedy
nám zaspievali, odrecitovali, ale aj zahrali zo svojich domovov a potešili
mnohé rodiny z Likavky. Po novom roku
sme pripravili, „online karneval“, do
ktorého sa deti s chuťou zapojili a vyrobili si krásne masky a počas karnevalu
si doma zatancovali aj so svojimi súrodencami. Bola to veľmi vzácna chvíľa,
vidieť ich takto „blízko na diaľku“. Sme
radi, že počas tohto obdobia sme sa s
deťmi mohli aspoň takýmto spôsobom
vidieť. V advente a v pôste sme v spolupráci s p. kaplánom Vladimírom pripravili približne 15 zamyslení, ktoré vychádzali počas adventných a pôstnych
nediel na rôzne témy, práve z danej nedele. Organizovali sme aj „online“ krížové cesty, ktoré sme sa modlili spolu s
farníkmi z Likavky a okolia, taktiež aj
rôzne rozhovory na duchovné témy. Od
februára pripravujeme pobytový Detský

letný tábor v termíne od 17. júla do 24.
júla v Zliechove. Prihlásiť sa môžete do
30. júna 2021. Prihlášky nájdete na
obecnom úrade v Likavke aj na stránke
www.erkolikavka.eu.
V mesiaci júl sa uskutočnia voľby v našom eRkárskom spoločenstve - novej zodpovednej osoby za farnosť v hnutí eRko.
Po 6 rokoch, tak prenechám svoju službu
zodpovedného vedúceho za eRko v našej
farnosti Likavka. Z tohto dôvodu, by som
chcel úprimne poďakovať všetkým organizáciám v obci za podporu počas mojej
služby. Osobitne ďakujem p. starostovi
obce Likava p. Mariánovi Javorkovi, kultúrnej komisii, spoločenským organizáciám v obci a p. riaditeľovi základnej školy
p. Ľubošovi Birtusovi za poskytnuté možnosti rozvoja mládeže v našej obci, za
podporu všetkých projektov, pomoc a dôveru. Ďakujem vedeniu Kultúrneho strediska v Likavke za podporu akcií a ponuku priestorov, propagáciu ale aj ústretové
jednanie. Ďakujem p. farárovi Pavlovi

Ondríkovi a p. kaplánovi Vladimírovi Malecovi za podporu a duchovné sprevádzanie nášho eRkárskeho spoločenstva. Ďakujem staršej generácií animátorského
spoločenstva za pomoc, podporu v službe
a veľkú dôveru, ktorú do mňa vložili.
Všetkým animátorom ďakujem za ich
spoločnú službu a obetavé srdce, ktoré
vkladajú do svojej služby v našej obci.
Ďakujem sympatizantom, rodinám, mojej
rodine a ľuďom dobrej vôle, ktorí ma
podporovali. Ďakujem všetkým organizáciám v obci za ich spoluprácu. Ďakujem
kamarátom a priateľom za podporu v neľahkých časoch.
Všetkým Vám v mene môjho mena prajem, aby ste tento zložitý čas prešli v
zdraví a s Božou pomocou. Nech Vám
Boh odmení všetko to, čo robíte pre budovanie „živej viery“ v našej obci, ale najmä v srdciach druhých ľudí.
Matúš Šuľa
eRko Likavka
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Som poctená...
Matúša poznám už asi 10 rokov. Spoznali sme sa na Erku, kde bol dlho môj
vedúci. Od mala som ho vnímala ako
bláznivého človeka, s ktorým je vždy
sranda. Ako niekoho, kto z každej situácie vyťaží maximum a človek sa s ním
nikdy nenudí. Jeho prístup k deťom bol
pre mňa prínosný a inšpiroval ma k práci s deťmi. Zažili sme spolu veľa bláznivých chvíľ na erkárskych akciách, ale aj

Zodpovedná
osoba farnosti
a nielen to
Niekoľko rokov zo svojho života zasvätil Matúš Šuľa deťom, ktoré okrem lásky
a výchovy od svojich rodičov potrebujú
aj vidieť vzor mladého človeka. Matúš
vytváral v našej obci spolu s ďalšími
dobrovoľníkmi mnohé podujatia. Medzi najznámejšie patria Šarkaniáda,
Biela stužka alebo mnohé detské tábory, ktoré sa organizovali v malebných
zákutiach Slovenska. Matúš mnohokrát
neváhal zapojiť sa do rôznych scénok,
ktoré priniesli nesmierne oživenie daného podujatia. Vždy bolo veľmi zábavné sa snažiť chytiť na Matúšovú improvizáciu, po ktorej musela prísť ďalšia
improvizácia. To sa rovnalo neopísateľnému kultúrnemu zážitku a chvíľam
smiechu. Taktiež mu patrí obdiv hlavne
za to, že trpezlivo a oddane hľadal cestu ku každému aj napriek tomu, že
mnohokrát to nebolo najľahšie. Pomáhal budovať spoločenstvo mladých ľudí,
ktoré sa stalo milým miestom stretnutia
pre mnohé deti našej obce. Stal sa pevným pilierom v ich ďalšom vývoji a
často ich priateľom, ktorý ich vypočuje.
Tieto aktivity ho napĺňajú do takej miery, že sa rozhodol študovať špeciálnu
pedagogiku, aby mohol svoje poslanie
vykonávať na profesionálnej úrovni.
Za to všetko Matúšovi patrí nielen obdiv,
ale aj vďaka.
Alexander Vrabko
a Renát Haluška
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mimo nich. Aj keď spolupráca s ním je
častokrát ťažká kvôli jeho tvrdohlavosti, nakoniec vždy nájdeme spoločnú reč
a prídeme s dobrým kompromisom.
Je to priateľský, dobrosrdečný človek,
od ktorého môžeme čerpať veľa inšpirácie. Dobrovoľník s veľkým a ochotným srdcom, telom aj dušou. Som poctená tým, že Matúš mohol formovať
moje kroky od mladého veku.
Daniela Krížová
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Matúšovi patrí veľká vďaka za
jeho obetu pre likavskú farnosť
Je neuveriteľné, ako ten čas letí. Nedávno sme si zvolili Matúša za hlavného vedúceho a už je tomu šesť rokov, čo
vedie eRko v Likavke. Nie je to vôbec
ľahká úloha, ako by sa možno niektorí

nazdávali. Často som videla, aké náročné to niekedy môže byť. V eRku sme riešili mnoho problémov, no Matúš sa
vždy snažil všetko vyriešiť a vyhovieť
všetkým. Hlavný vedúci musí riešiť ne-

spočetné množstvo vecí a myslím si že
len málokto dokáže zvládnuť túto úlohu. Popri tom všetkom sa snažil viesť aj
nás, ostatných vedúcich. Dbal najmä na
to, aby sme si vytvárali najprv dobré
vzťahy medzi sebou a až potom aby sme
pôsobili na deti našej farnosti. Všetci
sme si uvedomovali, že ak chceme viesť
deti, musíme mať najprv vybudované
vzťahy medzi sebou ako vedúci a až potom môžeme ísť príkladom tým najmenším. Vďaka práci v eRku máme
všetci veľa zážitkov a som rada, že som
mohla byť súčasťou tohto spoločenstva.
Pamätám si na letné tábory, ktoré nás
nabili energiou na celé leto. Náš hlavný
vedúci vždy sršal dobrou náladou a dokázal nakaziť touto dobrou energiou aj
deti a animátorov. Aj vďaka Matúšovi
robil každý animátor túto prácu s radosťou. Vždy sme sa tešili na rôzne akcie s deťmi, aj keď práca v eRku je časovo náročná, tá detská vďačnosť a radosť
nám to vždy vynahradila.
Matúšovi patrí veľká vďaka za jeho obetu
pre túto farnosť a za jeho snahu pri tvorbe spoločenstva. Je to snaha, ktorú málokto vidí a vie oceniť, no my sme sa vďaka Matúšovi ako spoločenstvo posunuli
ďalej. Vďaka mu patrí aj za to, že sa snaží
udržovať eRko v našej farnosti, pretože
aktívnych vedúcich je už menej, o to ťažšia úloha stojí pred hlavným vedúcim.
Matúš, ďakujeme za všetky zážitky a za
tvoju obetavosť.
Sabina Martonová

Talentáč 2021 - doprajte
deťom čas s kamarátmi
Milí rodičia, chcete dopriať svojmu dieťaťu
po náročnom školskom roku čas strávený s
kamarátmi? Opäť sme vytvorili priestor
pre Vaše úžasné talenty! TALENTÁČ 2021
je najväčší denný animačný program na
Dolnom Liptove pre deti vo veku 6-11 rokov.
Pozývame všetky deti zažiť zábavu a dobrodružstvo. Budeme spolu stretávať talenty, tvoriť, hrať sa, športovať, cestovať a objavovať. Nuda s nami nemá šancu! Deti
budú mať zabezpečenú desiatu, teplý
obed, olovrant, pitný režim, pestrý
program, výlety, vyškolených animátorov a
veríme, že aj nezabudnuteľné spomienky.
TALENTÁČ 2021 sa uskutoční v piatich
prázdninových turnusoch v pracovných
dňoch od 8:00 do 16:00 h. Prihlášku a všetky potrebné informácie nájdete na www.
talentac.sk. Tešíme sa na každého ! Váš organizačný tím ZKSM.

Termíny TALENTÁČ 2021:
1. TURNUS: 5.-9.7.2021
L. Sliače (30 detí), Ružomberok-Černová (10 detí)
2. TURNUS 12.-16.7.2021
Likavka (20 detí), Lisková (10
detí), Liptovská Teplá (10 detí)
3. TURNUS: 19.-23.7.2021
Liptovská Teplá (10 detí), Štiavnička (10 detí), Ludrová (10 detí),
Liptovské Sliače (10 detí)
4. TURNUS: 26.-30.7.2021
Liptovská Teplá (10 detí), Ružomberok-Černová (10 detí), Likavka
(20 detí)
5. TURNUS: 2.-6.8.2021
Liptovská Teplá (10 detí), Lisková
(10 detí), Liptovské Sliače (20
detí)
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Chceme zorganizovať prednášku
s ukážkou letného rezu
Drahí priatelia záhradkári,
druhá vlna pandémie poznačila aj činnosť
našej základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov. Zhoršenie epidemiologickej situácie a príslušné opatrenia nám
neumožnili zorganizovať predvianočné
posedenie v decembri ani výročnú členskú
schôdzu na jar 2021.
S príchodom jari teda naši členovia individuálne vykonávali na požiadanie záujemcov jednotlivo či v malých skupinkách jarný rez ovocných stromov. Rez na jar a v
predjarí je vhodný najmä u tých stromov,
ktoré potrebujú zmladenie. Pri rezaní stromov v záhradách sa však stále stretávame
s troma najčastejšími chybami. Prvou je
neprimerane hlboký rez, kedy sa zo starého stromu odstránia všetky hlavné (často i
zdravé) kostrové konáre. Pri tejto chybe
vznikajú veľké rany, ktoré sa hlavne u starších stromov pomaly a ťažko hoja. Kvôli
tomuto vzniká riziko hubovej infekcie,
pretože spóry húb sa vyskytujú všade v
ovzduší. Ak už musíme odrezať väčší konár, ranu vždy zatrieme štepárskym
voskom, stromovým balzamom či latexom.
Druhou chybou je nechávanie vešiakov.
Vešiak je uschnutý kúsok konára po nesprávnom odrezaní. Vyrábaním takýchto
vešiakov, ktoré takmer vždy vyschnú, zvyšujeme riziko hniloby a hubových ochorení zdravého dreva. Konár vždy a výlučne
režeme na konárový krúžok, teda na
miesto z ktorého konár vyrastá. Treťou
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chybou, ktorou sa veľa ľudí pripravuje o
úrodu, je jarné skracovanie jednoročných
výhonov. Týmto skracovaním nútime
strom k nahradeniu stratenej drevnej
hmoty tým, že tvorí takzvané metly z dlhých jednoročných výhonov. Následným
skrátením týchto metiel v nasledujúcu jar
docielime len ďalší rast jednoročného dreva. Strom sa vyčerpáva každoročnou tvorbou drevnej hmoty. Keďže väčšina sort
ovocných stromov tvorí kvetné puky na
dvojročnom dreve, pripravujeme sa tak o
úrodu. Správny postup nie je teda skracovanie jednoročných letorastov, ale rez na
prevod, teda na bočný konárik.
Okrem rezu ovocných drevín sme v našej
mikroškôlke zaštepili aj zaškôlkované
podpníky sliviek a hrušiek. Niektoré
stromčeky sa už pekne prijali.
Chladný a upršaný máj priniesol do pôdy
potrebnú vlahu, semená zeleniny a strukovín zišli, priesady hlúbovín sa ujali. Horšie
to bolo s teplomilnými priesadami paradajok, uhoriek a papriky, s ktorými sme museli počkať aj týždeň po „zamrznutých“, ak
pravda nemáte skleník či fóliovník.
Čo sa týka činnosti našej základnej organizácie, v najbližšom čase sa chystáme zorganizovať členskú schôdzu. V prípade dobrej
epidemiologickej situácie by sme chceli v
lete zorganizovať prednášku spojenú s
ukážkou letného rezu, prípadne nejaký zájazd na záhradkársku výstavu. Obecné zastupiteľstvo nám na tieto účely schválilo

dotáciu z rozpočtu obce. Dúfajme, že sa situácia s koronavírusom bude zlepšovať a
budeme sa môcť stretávať a robiť spoločné
akcie.
Martin Matejka
Obr. 1 stromy po jarnom reze
Obr. 2. nesprávne odrezaný konár s ponechaným vešiakom (Zdroj: Cifranič, Chlebník
1970)
Obr. 3. správne odrezaný konár rezom na
konárový krúžok, rana sa po reze úplne zacelí (Zdroj: Cifranič, Chlebník 1970)
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Výrazne obmenené déčko
zo sezóny 2019-20.
Zľava Matúš Haluška,
Roman Vrabko, Branislav Fajta,
Ján Švento a Peter Vrabko.

nosť, 150. Slačka 18 %, 163. Tkáč
13%, 184. Roško – 13% .

Stolní tenisti počas korony
Korona zachytila likavských stolných tenistov v tesne pred koncom sezóny
2019/2020. Uvoľnené opatrenia v júni
2020 dovolili sezónu 2019/2020 dohrať.
Oslabené A mužstvo podľa papierových
predpokladov skončilo posledné v piatej
lige, podobne aj B družstvo v 6. lige, C
družstvo bez problémov udržalo 8. ligu. D
– družstvo - partia okolo Braňa Fajtu sa už
v 9. lige udomácnilo. Aj keď bodov veľa
nebolo, výkony mužstva išli nahor. Potešiteľný je aj fakt, že opäť sa do súťaží prihlásili žiaci a dorastenci za ktorých hrávali
Samuel Švento a Patrik Dančo a dorastenci
Vladko Hatala, Ján Švento a Patrik Lukáč.
Na tréningy začali chodiť ďalší žiaci a verím, že postupne začnú hrávať aj majstrovské zápasy.
Pred sezónou 2020/2021 prišla nečakaná ponuka. Hoci sme mali z 5. ligy vypadnúť, STO Baničné nám ponúklo jeho
miestenku v 5. lige. Taká ponuka sa neodmieta a A – mužstvo začalo sezónu
opäť v 5. lige. Žiaľ korona po 2. odohratých kolách spôsobila, že sa všetky súťaže
sa prerušili a napokon sa celý ročník
2020/2021 anuloval. Sezóna 2020/21 sa
dohrá len turnajovým spôsobom, pre
mužstvá ktoré majú záujem, my rátame s
účasťou žiakov, dorastencov a tiež 1 mužstva dospelých.
Po uvoľnení epidemiologických opatrení
sa v klube začal netradične aj v jarnom období pomerne intenzívny tréningový proces. Trénuje sa aj 5 razy do týždňa, v nede-

ľu chodia trénovať neregistrovaní hráči.
Radi prídu k nám na tréningy aj hráči s
iných klubov.
Michal Švento – kapitán A mužstva:
Sezónu 2019/2020 s veľmi oslabeným
mužstvom sme zvládli čestne, aj keď sme
vedeli, že nádej na záchranu v 5. lige je slabá. Výkonnosť našich hráčov nepostačovala
na 5. ligu. 4 zápasy sme prehrali nešťastne
zhodne 8:10. A - mužstvo hrávalo najčastejšie v zostave: Michal Švento, Peter Slačka, Martin Tkáč a Braňo Roško.
Pred sezónou 2020/2021 sa svojou výkonnosťou prebojoval do A- mužstva Marek
Trnka, kde vystriedal Braňa Rošku a hoci
sme odohrali len dve kolá, hneď v prvom
sme prekvapili, porazili sme doma veľmi
silné Liptovské Sliače 11:7.
Marek Trnka - hráč A mužstva
Keďže už nehrávam súťažne futbal,
chcem sa naplno venovať stolnému tenisu. Ak chceme udržať 5. ligu, prípadne
zvýšiť výkonnosť ostatných tímov musí
sa zlepšiť tréningový proces. Niektorí
hráči už trénovať moc nechcú. Preto sa
treba zamerať viac na mládež. Mňa teší,
že som členom A- mužstva a môžem si
zahrať proti kvalitným hráčom. Chcem
prispieť aj skvalitneniu prostredia herne, plánujem na leto brigádu na maľovanie a upratovanie priestorov herne.
Najúspešnejší hráči podľa rebríčka
20219/2020: 15. M. Švento 66% úspeš-

Bažík Tomáš – kapitán B mužstva:
Väčšina nášho mužstva nehrávalo
stabilne nikdy 6. ligu a tak sme nemali v 6. lige veľkú nádej na udržanie. Chýbal nám líder mužstva,
ktorý by dokázal vyhrať stabilne 3
-4 zápasy. Najlepšie sa darilo Mirovi Luptákovi, ktorý ale odohral
veľmi málo zápasov a Braňovi
Roškovi. Mužstvo niekedy dopĺňajú aj hráči s C a D družstva, ktorí ale
body nerobia. V sezóne 2020/21
sme už hrali 7. ligu, je to pre nás
vhodnejšia súťaž, očakávam do budúcnosti, že by sme mali skončiť
niekde v strede tabuľky. Veľmi
nám chýba Marek Trnka, ktorý už
bude hrávať len za A mužstvo.
Najúspešnejší hráči podľa rebríčka: 99.
Miro Lupták 46 %, 149. Marek Trnka 26
%, 172. Dušan Švento 21%.
Marián Gejdoš - kapitán C-mužstva
Aj keď sa naše mužstvo oproti minulosti
oslabilo, výkonmi sme prekvapili. Hrávame stabilne 8. ligu. V sezóne 2019/2020
sme skončili v strede tabuľky. Mužstvo
od sezóny 2020/2021 tvorím len ja a naši
dorastenci (Švento, Dančo, Hatala). Ostatní dospelí začali hrávať buď 7. alebo 9.
ligu. Mladí majú chuť hrať a trénovať,
cítim sa v mužstve s mladými veľmi dobre. Výkonnosť dorastencov ide každým
týždňom hore.
Najúspešnejší hráči boli podľa rebríčka
2019/2020: 160. Gejdoš 69 %, 194. Bažík
40%, 230. Hatala 19%.
Braňo Fajta – kapitán D – mužstvo
Naše mužstvo sa už v 9. lige udomácnilo,
spoznali sme herné štýly našich súperov
a sem tam sa nám podarí niečo aj vyhrať,
nie ako v našej prvej súťažnej sezóne. V
sezóne 2019/2020 nás niekedy posilnil aj
Ján Švento, ktorý bol našim najlepším
hráčom. Baví nás to čoraz viac a prehry
nás neodradia. Z každého víťazstva máme
veľkú radosť a sezónu 2020/21 sme začali víťazstvom nad Baničným F 10:8.
Najúspešnejší hráči boli podľa rebríčka:
191. Ján Švento 52 %, 228. Matúš Haluška 32
%, Roman Vrabko 10,81 % , Peter Vrabko 8 % .
Ing. Michal Švento
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Futbalisti začínajú novú sezónu 1. augusta veríme, že budeme hrať aj pred diváckou kulisou
Sezónu 2020/2021 futbalového oddielu
Obecného športového klubu Likavka zasiahla koronakríza ako všetkých, a ochromila jeho aktivity pred predposledným
kolom jesennej časti tohto ročníka. Týkalo sa to všetkých mužstiev.
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Odvtedy do uvoľnenia pandemických
opatrení sa hráči neschádzali, spoločne
netrénovali, hráči si kondíciu udržiavali
len individuálnymi tréningami.
Po uvoľnení pandemických opatrení začali
skupinové tréningy všetkých mužstiev tak,
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tento súťažný ročník anuloval. Začiatok
nového ročníka týchto kategórií je naplánovaný na prelom augusta a septembra. Srdečne aj touto formou preto pozývame na naše futbalové ihrisko
malých žiačikov, ktorí majú radi šport a
súťaženie, každý utorok a štvrtok o
16.30 hod, aby sa prišli pohrať s loptou,
vyskúšať si svoje schopnosti a vymeniť
počítačové hry za reálny futbal.
Dúfajme, že jeseň bude verejnému spoločenskému životu a teda aj futbalu priať a
na zápasoch budeme môcť privítať aj širokú divácku kulisu, na ktorú sa veľmi
tešíme.
Daniela Bubniaková

aby muži mohli dohrať posledné dve kolá
jesennej časti ligového ročníka v júni tohto
roka. Tým pádom sa ukončila nielen jesenná časť ročníka, ale aj celý ligový ročník s
postupujúcim, aj zostupujúcimi.
Počas zimnej prestávky získalo OŠK nového trénera pre mužstvo dospelých. Jedná
sa o p. Petra Dubovca, ktorý v minulosti
trénoval žiačky MFK Ružomberok a družstvo dorastencov v Martine. Dovtedajší
hrajúci tréner Adrián Drígeľ skončil trénerskú funkciu, nakoľko trénuje ešte aj dorastenecké mužstvo MFK Ružomberok. Za
to, ako zvládal kumulované trénerské a
hráčske funkcie, mu patrí veľké uznanie a
úprimné poďakovanie.

V našom klube sa počas zimného prestupového obdobia neriešili žiadne príchody ani odchody hráčov, nakoľko vo futbalovej obci všeobecne vládol kľud.
Súťažný ročník 2021/2022 začína 1. augusta. Dúfajme, že situácia s ochorením
Covid-19 umožní odohrať aspoň celú jesennú časť.
V živote OŠK Likavka sa udiala aj jedna
vzácna mimošportová udalosť. Šimon
Volf vstúpil v máji 2021 do manželského
zväzku so svojou priateľkou Patríciou.
Mladomanželom prajeme veľa šťastných
rokov a budúcu futbalovú jedenástku.
Pandemické opatrenia nedovolili dohrať mládežnícke súťaže, tým pádom sa
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Likavka oslavuje 680 rokov od prvej písomnej zmienky

Prietrž mračien a povodeň na potoku Kopanica - Žabovo
32

