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časopis pre všetkých Likavčanov

pri výstavbe diaľnice má
likavka svoje požiadavky

Naša obec v súvislosti s realizovanou, ale najmä plánovanou výstavbou rýchlostných komunikácií a diaľnice pozvoľna získava potenciálny
štatút križovatky medzinárodného významu.
Výstavba diaľnice kvôli problémom so zosuvom
pôdy pri západnom portáli tunela Čebrať napreduje veľmi pozvoľna. Intenzívnejšie sa však
pracuje na projektových zámeroch rýchlostných ciest R1 a R3. Tieto cesty sa na diaľnicu D1
budú pravdepodobne napájať v Likavke.
Rýchlostná cesta R3 spája Oravu s diaľnicou D1.
Na napojenie tejto cesty k diaľnici v Likavke bola
vykonaná štúdia realizovateľnosti. Prvé procesné práce na hodnotení vplyvov v zmysle EIA sa
prakticky začali. Po úspešnom procese EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle
zákona) bude nasledovať územné a stavebné
konanie. Odhadnúť horizont ukončenia týchto
konaní je ťažké, jednotlivé procesy sú veľmi komplikované a môže ich ovplyvniť veľké množstvo
subjektívnych i objektívnych faktorov. Jedným
z nich je napríklad stále aktuálne i keď málo pravdepodobné variantné napojenie cesty R3 k diaľnici D1 Komjaťanskou dolinou pri Hubovej.
V súvislosti s potenciálnou výstavbou rýchlostnej cesty R1 je situácia o niečo pokročilejšia. Existuje právoplatné záverečné stanovisko EIA. V tých-

ujo vlado nám
pomáha už 52 rokov
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to mesiacoch sa však
začal proces posúdenia
zmien navrhovanej trasy, a s tým súvisiaci nový
proces EIA je na začiatku. Obec Likavka bola
v tejto veci požiadaná
ministerstvom životného
prostredia o zverejnenie
zámeru navrhovanej činnosti„Rýchlostná cesta R1
Ružomberok Juh – križovatka D1“. Tento zámer bol
vrátane variantného riešenia trasovania variantmi
V1 a V2 zverejnený na úradnej tabuli obce (pozri
s.2). Je nepochopiteľné, že k tak závažnej problematike, ktorá určite zásadne ovplyvní život v našej obci sa
nik z jej obyvateľov nevyjadril. Starosta obce tak iniciatívne v spolupráci s komisiou životného prostredia a výstavby vypracoval nasledovné stanovisko:
Obec Likavka požaduje pri uplatňovaní variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti uprednostniť variant V1. Svoju požiadavku odôvodňuje tým,
že variant V1 je technicky i ekonomicky menej náročný, no predovšetkým z pohľadu obyvateľov jej
obce výrazne menej zasahuje do životného prostredia obce Likavka a výrazne menej ovplyvňuje
všetky environmentálne procesy v nej.

medzinárodné leto
folkloristov z likavy
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Samospráva zároveň ako súčasť tohto stanoviska
zasiela i nasledovné všeobecné požiadavky k predmetu zámeru navrhovanej činnosti: Riešiť protizvukové steny vo všetkých nadzemných úsekoch. Ich
dizajn riešiť harmonicky s okolitým prírodným prostredím s minimálnym použitím klasických stavebných materiálov (betón, železobetón) a maximálnym použitím prírodných materiálov (drevo), resp.
sklenených plôch na zachovanie okolitého koloritu, všetko v kombinácii z výsadbou okrasnej zelene, ktorá bude protizvukové steny v čo najväčšom
rozsahu prekrývať; zachovať jestvujúce cyklotrasy,
lesné cesty, poľnohospodárske cesty, biokoridory
a rešpektovať dosah jestvujúceho poľovného revíru; konzultovať umiestnenie prebytkov zeminy
resp. vyťaženej horniny na ich uskladnenie s obcou
Likavka; konzultovať umiestnenie stavebných dvorov a parkovísk stavebných mechanizmov s obcou
Likavka; predložiť obci na vyjadrenie Plán organizácie dopravy pred jeho schválením; vylúčiť jestvujúce miestne komunikácie ako obslužné cesty na
budovanie stavby - na dopravu materiálov a stavebných hmôt; vykonať dôkladný hydrogeologický prieskum; vykonať pasportizáciu štátnych
ciest a čo i len potenciálne dotknutých miestnych komunikácií a stavebných objektov v ich
blízkosti; na základe vykonanej pasportizácie sa
zaviazať k oprave stavebnou činnosťou poškodených a narušených ciest a objektov; konečné
terénne úpravy kombinovať s maximálnou možnou výsadbou okrasnej a úžitkovej zelene.
> Marián Javorka, starosta
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Rok 1960 bol rokom intenzívnej výstavby prevádzkových objektov družstva, postavili sa dva
kravíny a sýpka, v tomto roku malo družstvo už vytvorenú pomerne dobrú technickú základňu.

zarážajúce: odpad vyvedený do miestnych potokov
Leto sa už pomaly blíži ku koncu, finišujú prázdniny. Verím, že ste
si spokojne oddýchli v kruhu rodiny, užili si dovolenky a deti prázdniny. Obec aj v tomto roku pre vás pripravila IV. Likavskú rozlúčku
s letom, na ktorú vás srdečne pozývam.
Nebudem písať o prácach spojených s bežnou údržbou obce,
ale chcel by som vás aspoň stručne poinformovať o aktivitách, na
ktorých obec pracuje. V júli sme
oslovili autorizovaného projektanta so zadaním na vypracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu asfaltového povrchu
miestnej komunikácie Pod cintorínom, vrátane dobudovania povrchovej dažďovej kanalizácie. Po
dodaní dokumentácie a súťaži na
zhotoviteľa zákazky predpokladáme termín jej realizácie na koniec
septembra 2016.
V júli obec objednala a dodávateľská firma následne vykonala
pomerne rozsiahlu rekonštrukciu
miestneho rozhlasu na Nemčekovej, pri škvárovom ihrisku a popri
ceste I/59 smerom k domom oproti Hubertusu.
Začiatkom augusta začali práce
na dobudovaní miestnej komunikácie v takzvanej bývalej hárešťanskej záhrade za Družstevnou, ktorú
miestni obyvatelia výstižne nazvali
Slnečná ulica. Komunikáciu dobudujeme do finálnej podoby, vrátane chodníka, verejného osvetlenia
a umiestnenia miestneho rozhlasu.
Práce sú poskytované dodávateľsky.
Obec získala do dlhodobého nájmu areál niekdajších opravárenských dielní štátnych lesov oproti
pekárni Včela. Areál pod južným
úpätím Mnícha obec využije hneď
na niekoľko účelov. Tým prvým
a pôvodným zámerom je využitie niekdajších opravárenských
hál a kancelárií na vykonávanie
cvičení na imitáciu zásahov v zamorených bytových priestoroch.
Preto aj naši dobrovoľní hasiči ná-

ležite interiér schátraných stavieb
vyčistili, zbavili nánosov odpadu,
špiny a exkrementov od bezdomovcov, ktorí v týchto priestoroch
donedávna nachádzali útočisko.
Druhým zámerom je v prenajatom
areáli zo zdrojov európskych fondov vybudovať moderný zberný
dvor a postupne doň presťahovať
ten súčasný, vrátane automobilovej techniky.
V súčasnosti sme spracovali projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a obec vybavuje
v súvislosti s podaním žiadosti
o vydanie stavebného povolenia vyjadrenia potenciálnou výstavbou dotknutých subjektov.
Zamestnanci obce preto zatiaľ
realizovali len základné úpravy na
oplotení areálu a vysekali časť divo
rastúcej vegetácie. Už v súčasnosti

však areál slúži na ukladanie zeleného odpadu, najmä trávy a konárov. Z bezpečnostných dôvodov je
brána areálu stále zamykaná, spomínaný odpad doň možno uložiť
po dohode so správcom súčasného zberného dvora v stredisku služieb, v čase jeho otváracích hodín
(zverejnené na inom mieste Likavanu). Po zriadení tohto priestoru
je preto zakázané uskladňovať zelený odpad v areáli základnej školy.
Začiatkom septembra plánujeme rozšíriť dosah kamerového
systému. Vďaka nemu budeme
monitorovať už aj obe budovy zrekonštruovaného zdravotného strediska. Intenzívne júlové dažde vyvolali potrebu úpravy a rozšírenia
dažďovej kanalizácie na viacerých
miestach obce. V jesenných mesiacoch preto uvažujeme okrem iného o stiahnutí dažďovej vody z areálu futbalového ihriska a ulice Za
ihriskom priamo do Likavčianky. Je
tiež viac ako potrebné prečisť nánosy z potoka Žabovo (označova-

varianty napojenia D1 a R1

Snímka k príspevku, ktorý sme uverejnili na titulnej strane.

ného tiež Kopanica) pod mostom
za obecným úradom. Úplne zarastený a pri prívalových dažďoch
prakticky neodvádzajúci vodu je
aj potôčik za rampou na ceste do
amfiteátra.
Neustále sa opakujú problémy,
spôsobované na miestnych komunikáciách z dôvodu nedisciplinovaného parkovania motorových
vozidiel. Situáciu na štátnej ceste
I/59 v júli museli na podnet starostu riešiť dopravní policajti. Častokrát je priam zúfalý prejazd po
Hviezdoslavovej, prakticky po celej
Paračke a po Mlynskej a Partizánov,
ktoré slúžia na výjazd hasičskej
techniky k zásahom. Šoféri, vstúpme si do svedomia, hoďme vlastnú pohodlnosť za hlavu a skúsme
sa zamyslieť, čo by sa mohlo stať,
ak by sa cez zablokovanú ulicu ku
komukoľvek z nás nemohla dostať
sanitka, vozidlo hasičov, či len to
naše staručké smetiarske auto.
A ešte jeden fenomén. Žijeme
v 21. storočí, modernej a komfortnej dobe. Snažíme sa neustále
zlepšovať kvalitu života, stále väčší
dôraz kladieme na úroveň životného prostredia okolo nás. Je skutočne zarážajúce, že v takejto dobe
ešte v obci registrujeme rodinné
domy s odpadom vyvedeným do
miestnych potokov. V prípade,
keď neexistuje možnosť technického napojenia sa do jestvujúcej
verejnej kanalizácie sa to ešte dá
pochopiť, ale je nemálo vlastníkov
rodinných domov, ktorí majú možnosť pomerne komfortne sa do
kanalizácie napojiť, no nespravia
tak. Príkladom takejto lokality je
Mikuštiakova ulica, ktorá najmä pri
nízkom stave splaškami zamorenej
vodnej hladiny Likavčianky, respektíve pri nízkom tlaku vzduchu,
poriadne zapácha.
> Marián Javorka, starosta
FOTO: Facebook, AerialView SK
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Družstvo zápasilo aj s finančnými problémami, mesačná odmena 120 - 150 korún niektorých členov
družstva odradila a odišli pracovať do priemyselnej výroby.

z likavskej farnosti odišli dvaja kňazi

čo a kedy môžete
zaniesť do
zberného dvora

V prvý júlový deň sme sa rozlúčili
na poslednej mládežníckej omši s
našim p. farárom Jozefom Skurčákom (na snímke s kyticou). Patrí
mu poďakovanie za osemročné
pôsobenie v našej farnosti, za všetky milé povzbudivé slová počas
detských a mládežníckych svätých
omší. O niekoľko dní neskôr, na
slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sme sa
rozlúčili s naším pánom kaplánom
Michalom Pásztorom. Ďakujeme
mu za jeho ročné pôsobenie v našej farnosti, taktiež za jeho prínos a
povzbudivú kňazskú službu počas
detských svätých omší. Ďakujeme
mu aj za povzbudenie v miništrantskej službe. Obom kňazom
prajeme veľa Božieho požehnania
a milostí v kňazskej službe.
> (red), FOTO: Facebook

na rozlúčku s letom prídu populárne kapely
Nielen chlebom je človek živý,
zvykne sa povedať. V starovekom
Ríme zase častokrát znelo: Chlieb
a hry. Tieto hlboké pravdy či skúsenosti sú len jedným z východísk,
ktoré stáli pri zrode podujatia Likavská rozlúčka s letom, ktorej
prestíž a úroveň znásobuje aj iniciatíva a podpora z programov Európskej únie.
Letné obdobie má svoje čaro, dodáva blahodarné teplo, dobíja nás
energiou a zážitkami, z ktorých
čerpáme dlhé mesiace. Naše podujatie je skvelou príležitosťou, z
ktorej môžete všetky tieto pozitíva
získať. Od 26. do 28. augusta budú
pre širokú verejnosť pripravené

tradičné súťaže, športové zápolenia, tematické besedy a posedenia
či atrakcie pre deti. Organizátori nebudú šetriť cenami a odmenami pre
všetky súťažiace deti i dospelých,
počas podujatia si osobitnými
aktivitami uctíme aj našich seniorov. Do tanca a zábavy budú hrať
a koncertovať skvelé kapely, ktoré
budú dozaista ťahákom podujatia.
V rámci kulinárskych aktivít sa
v sobotu odprezentujú aj naši
hostia z poľskej partnerskej gminy
Wilkowice, ktorí pre všetkých návštevníkov navaria typickú goralskú
polievku z kyslej kapusty. Zaujímavými a atraktívnymi sprievodnými
aktivitami Rozlúčky s letom bude v
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sobotu aj výstava králikov a hrabavej hydiny na ihrisku OŠK Likavka
a ukážka letného rezu ovocných
stromov v areáli Základnej školy s
materskou školou Likavka.
Srdečne preto pozývam všetkých milovníkov leta, tepla a slnka, tradičných jedál, športu, súťaží a skvelej hudby, aby v Likavke
v kruhu spoluobčanov, našich rodákov, či najširšej verejnosti prežili
neopakovateľné dni plné zážitkov
a skvelej zábavy. Zakončime spolu
čas prázdnin a dovoleniek fantastickým podujatím, ktorého najväčšou devízou budú stovky spokojných a nadšených návštevníkov.
> (mj)

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať: a) oddelený zber zložky komunálneho
odpadu pre: - elektroodpad
z domácností, - batérie a akumulátory, - obaly a odpady
z obalov, neobalové výrobky
a odpad z nich, - objemný odpad, - odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, - drobný stavebný odpad. Odovzdanie
odpadu je spoplatnené v zmysle
VZN č. 6/2015 sadzbou 30 eur za
tonu.; b) triedený zber komunálnych odpadov pre: - jedlé oleje
a tuky z domácností, - papier,
plasty, kovy, sklo, textil a obuv.
Na zbernom dvore fyzické osoby nemôžu odovzdávať odpadové pneumatiky. Odpadové
pneumatiky sa odovzdávajú len
distribútorom pneumatík. Zberný dvor sa nachádza na Hollého
551.
Zberný dvor je otvorený každý
pracovný deň. V pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 7:00 do
15:00, v stredu od 8:00 do 16:00.
> (mj)

HASIČI V AKCII

prvé slová nových duchovných otcov farnosti
Pavol Ondrík a Lukáš Kutlák. To sú mená nových kňazov v našej likavskej farnosti. V nasledujúcich riadkoch prinášame ich predstavenie, aby veriaci mohli aj týmto spôsobom o nich vedieť viac.

PAVOL ONDRÍK: „Už je všeobecne známe, že sa volám Pavol
Ondrík. Pochádzam z Liesku. Po
trstenskom gymnáziu som začal
študovať teológiu v kňazskom
seminári v Bratislave a v roku
1993 som bol vysvätený na kňaza
v Spišskej Kapitule. Cez Poprad
a Žehru som v 1997 roku prišiel
do Ruska, kde som vyše šesť rokov pôsobil v sibírskom Omsku.
Od novembra 2003 som bol farárom v Kluknave na Spiši a od júla
som farárom tu v Likavke. Medzi
moje záujmy patrí literatúra, najmä dielo P. O. Hviezdoslava, nášho slovenského a slovanského
proroka.
Je mi veľmi blízka ruská duchovná literatúra a filozofia (Dostojevský, Solovjov, Iljin, Berdjajev...). Som obdivovateľom Mozarta, Beethovena, Dvořáka a Ki-

lara. Tiež mám rád dobré divadlo.
Mojím „prirodzeným“ životným
prostredím je divá príroda. Lyže,
bicykel a beh ma bavia. Ďakujem Pánu Bohu, že mi doprial tú
česť začínať svoj život dnes práve
s vami. Som poctený! Som poctený, že som sa stal likavským
farárom, „likavským väzňom“ –
väzňom lásky, túžiacim po večnej
slobode, ktorou je jedine milovaný Kristus. A som tu preto, aby
som vás mohol mať rád...“
LUKÁŠ KUTLÁK: „Mám 27 rokov
a pochádzam z oravskej Rabče.
Po gymnáziu, ktoré som absolvoval v Námestove, som vstúpil do
kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Diakonskú vysviacku som
prijal v roku 2013. Po ukončení
štúdia som pôsobil ako diakon
v Starej Ľubovni, odtiaľ som odcestoval do Veľkej Británie. Po návrate

mi bolo pridelené miesto diakona
v Univerzitnom pastoračnom centre v Ružomberku, kde som strávil
jeden rok. Kňazskú vysviacku som
prijal v júni tohto roku.
Patrím k tým, ktorí povolanie vnímali už v detstve. Od chlapca som
miništroval. Nebola to cesta vždy
priama a na gymnáziu, ale i v seminári som uvažoval o povolaní.
Chcel som si byť istý, že povolanie pochádza od Boha a nie je to
sen z detstva. Na gymnáziu som
si obľúbil filozofiu, v seminári som
si zase obľúbil Bibliu. Oslovuje ma
cirkevné umenie, rád si zaplávam,
zahrám tenis a prečítam zaujímavú
knihu. Mojou túžbou je prispievať
k duchovnému rastu tých, ku ktorým som poslaný. Chcem pomáhať
iným na ceste svätosti a touto službou sám rásť - posväcovať iných,
posväcovať seba.“
> (red)

Počas prívalových dažďov pomáhali naši hasiči aj na hlavnej
ceste v Ružomberku.
> (red), FOTO: Facebook

kedy je otvorený
obecný úrad?
Obecný úrad v Likavke: Pondelok: 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00;
Utorok: 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00;
Streda: 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00;
Štvrtok: nestránkový deň; Piatok:
7:00 – 12:00.
Zberný dvor Likavka: Pondelok: 7:00 – 15:00; Utorok:
7:00 – 15:00; Streda: 8:00 –
16:00; Štvrtok: 7:00 – 15:00;
Piatok: 7:00 – 15:00.
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V priestoroch bývalej obecnej pastierne bola počas špičkových prác na družstve zriadená dočasná
materská škola pre deti družstevníkov a zároveň sa tam pripravovala aj strava pre deti a dospelých.

prevádzkový poriadok
multifunkčného
ihriska v likavke

ujo vlado nám pomáha
už 52 rokov. Ďakujeme!

Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je Obec Likavka. Správca multifunkčného ihriska: poverený zamestnanec
obce Likavka. Zásady správania sa v areáli
multifunkčného ihriska: Užívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo
nekonaním nedošlo k zraneniu osôb a ujme
na zdraví.

Začiatkom augusta sa náš dlhoročný
člen Vladimír Brtko dožil krásneho veku
70 rokov. Pri tejto príležitosti mu chceme srdečne zablahoželať k jeho životnému jubileu, popriať najmä veľa zdravia, síl
a poďakovať sa za jeho dlhoročnú a obetavú prácu v našom hasičskom zbore.
Ujo Vlado – ako ho všetci voláme - je v Dobrovoľnom hasičskom zbore Likavka už 52
rokov, je našou neodmysliteľnou súčasťou,
obrovskou oporou a pomocou. Počas tejto
dlhej doby zastával v zbore viaceré funkcie
vo výbore a za svoju činnosť bol mnohokrát
ocenený rôznymi vyznamenaniami. V roku
2008 mu bol udelený aj najvyšší titul v rámci
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – Zaslú-

Správca nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si zapríčinil užívateľ sám
vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním
pokynov. Užívatelia využívajú ihrisko na športovú činnosť výhradne na svoje vlastné riziko. Na
ihrisko možno vstupovať výhradne cez vstupnú
bránku. Užívatelia sú povinní udržiavať čistotu
a poriadok, odpadky sú povinní odniesť z areálu.
V prípade nevhodného a vulgárneho správania
sa na ihrisku, budú tieto osoby správcom z areálu vykázané. Každý užívateľ je povinný vzniknuté
poškodenie MI alebo zistené chyby bezodkladne
nahlásiť správcovi. Po dohode so správcom je
možné bezplatné zapožičanie stĺpikov a siete na
volejbal a tenis.
čo sa môže a čo nie...
V areáli ihriska je zakázané: Vstupovať do areálu
mimo prevádzkových hodín. Vstupovať na ihrisko
v zablatenej a inak znečistenej obuvi, na kolieskových korčuliach, kolobežkách, skejtbordoch
a bicykloch. Fajčiť, požívať alkoholické nápoje
a iné omamné látky a konzumovať jedlá, zakladať oheň, preliezať mantinely, futbalové bránky,
škriabať sa po ochranných sieťach a inak poškodzovať ihrisko a areál. Vodiť do areálu psy a iné
zvieratá. Športový areál nie je určený na pikniky!
Za škody vzniknuté na majetku obce plne zodpovedá osoba porušujúca pravidlá a zásady užívania MI alebo jej zákonný zástupca. Pri poškodení
majetku obce bude voči vinnej osobe uplatnená
náhrady škody v plnej výške. Úplné znenie prevádzkové poriadku je k dispozícii u správcu a na
www.likavka.sk. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa s úplným znením prevádzkového poriadku. Vstupom do areálu MI Likavka vyjadruje
každý užívateľ súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom. V zimnom období platí osobitný režim.
Kedy je ihrisko k dispozícii?
Pondelok až piatok – počas školského roka –
7:30 – 16:00 – Základná škola s materskou školou
Likavka; 16:00 – 21:00 – verejnosť; pondelok až
piatok – v čase prázdnin a štátnych sviatkov, sobota a nedeľa - apríl – september – 8:00 – 21:00
– verejnosť; október – marec – 9:00 – 19:00 – verejnosť. Povolená športová obuv - gumotextilné
kopačky, lisované kopačky s nízkymi štupľami,
turfová obuv a športová sálová obuv. Zakázaná
obuv - kopačky s kovovými alebo plastovými kolíkmi, tretry.
Dôležité telefónne čísla - správca: 0911 953 731;
tiesňové volania: Integrovaný záchranný systém –
112, Hasičská a záchranná služba – 150, Záchranná služba – 155, Polícia – 158.
> (OcÚ)

žilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Aj napriek svojmu veku je Ujo Vlado jedným z najaktívnejších členov zboru. Určite
ho môžeme zaradiť medzi najstarších súťažiacich hasičov na Slovensku. Ročne sa zúčastní na množstve súťaží v družstve starých
pánov ULEJ (úspornosť, ladnosť, elegancia
v jednom – pozn. aut.). Takisto je stále aktívne zaradený do zásahov nášho zboru a svoju pomocnú ruku neustále podáva pri práci
s deťmi ale aj pri prácach v hasičskej zbrojnici či rôznych obecných podujatiach. Ujo
Vlado – všetko najlepšie a ďakujeme!
> Kolegovia likavskí hasiči

aký je vladimír brtko?

Vladimír Brtko sa narodil
6. augusta 1946 v Zemianskej Olči, jeho otec Silvester bol v tom čase žandár,
matka Helena, v tom čase
domáca, neskôr robotníčka.
Ako 5-ročný prišiel s rodičmi
naspäť do Likavky a v roku
1952 začal navštevovať Národnú školu v Likavke. Od 5.
triedy chodil do „meštianky“
v Ružomberku, ako 15-ročný sa začal učiť za automechanika u Kožehubov. Má
dve mladšie sestry - Editu a
Marianu. V roku 1969 nastúpil k Požiarnemu zboru v Ružomberku, kde pracoval až
do dôchodku v roku 2008.
Oženil sa v roku 1971,
manželka sa volá Mária,
pracovala ako predavačka.
Má syna Richarda a dcéru
Martinu. V obci pôsobí stále
ako dobrovoľný hasič, celý
život sa venoval mládeži
ako tréner mladých hasičov,
v minulosti bol aj poslanom
obce, pôsobil v rôznych
komisiách, zúčastňoval sa
na akciách a rôznych brigádach. Jeho práca mu bola
aj celoživotným koníčkom.
Má ešte veľa iných záujmov
- prácu v záhradke (voláme
ho Mičurin), hubárčenie,
turistika, je veselej, priateľskej povahy, kde môže
pomôže, miluje svoje vnúčatá, najradšej je, keď sme
celá rodina pokope. Má rád
humor, je optimista, zručný
remeselník, dokáže urobiť
asi všetko. Je ochotný, pracovitý, skromný.
> (red)

viete, že...

V rokoch 1951-1957 hospodárilo družstvo na výmere 30 hektárov pôdy, družstevníci chovali
šesť dojníc, pár koní, 30 sliepok a 100 ošípaných, vybavenosť bola minimálna.
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Hry, piesne a tance
sú kultúrnym
prínosom
Festival v Likavke sa počas svojej 40 ročnej existencie vyprofiloval do dvoch zásadných rovín.
Prezentácia folklóru prostredníctvom detských folklórnych
súborov je bezpochyby prvou
a základnou. Detské hry, piesne
a tance z regiónu Liptov, ale aj
širšieho okolia, dostávajú možnosť osloviť široký okruh divákov,
inšpirovať ďalšie deti k pôsobeniu v takýchto zoskupeniach a
napokon vzdať hold a úctu ich
nenahraditeľnému kultúrnemu
prínosu.
Druhou črtou festivalu je jeho
súťažný charakter. Raz za dva
roky sa stáva aj podujatím celoštátnej súťažnej prehliadky
detských folklórnych súborov. Do
Likavky zavíta opäť v roku 2017.
Veľké poďakovanie a obdiv
patrí nielen vedúcim folklórnych
kolektívov, ale aj obci Likavka,
ktorá v neľahkej ekonomickej
situácii nepoľavila zo svojich aktivít a prispieva významnou mierou k udržaniu úrovne festivalu a
jeho samotnej existencii.
Predstavitelia obce a vedúci
detských folklórnych kolektívov
prostredníctvom ich vytrvalej
práce sú zárukou toho, že sa na
krásne zážitky v dedine pod hradom Likava môžeme tešiť aj v budúcom roku.
> Michaela Košová, metodik
pre folklór Liptovského
kultúrneho strediska

ďakujeme všetkým,
ktorí festivalu
pomohli...
Milí priaznivci detského folklóru, z celého srdca ďakujem všetkým sponzorom, ktorí prispeli či
už finančne alebo vecne na toto
podujatie. Detský folklórny festival je finančne náročný, najvyššie
náklady predstavujú prenájom
zastrešeného pódia a potrebnej
techniky, dopravu pre súbory a
stravu pre všetkých účinkujúcich.
Bez ochoty sponzorov a ich podpory by bolo zložité až nemožné takéto podujatie zrealizovať.
Vážení sponzori, verím, že nám
aj naďalej budete ochotní pomáhať s podporou tohto tradičného
podujatia a opätovne vyslovujem
úprimné ďakujem.
> Marián Javorka, starosta

detský folklórny festival navštívili
aj hostia z rumunska a českej republiky
Centrom diania tohtoročného Detského folklórneho festivalu bol
futbalový areál Obecného športového klubu v Likavke. Festivalový
sprievod od kultúrneho domu do areálu otvoril atraktívny program
41. ročníka tohto podujatia.
Galaprogram sa začal o druhej
popoludní slávnostným príhovorom starostu Mariána Javorku,
ktorý privítal hostí z partnerských
miest z Českej republiky a Rumunska. České mesto Slatiňany zastupoval na festivale starosta Ivan Jeník, z rumunskej obce Bodonoš sa
prišiel do Likavky pozrieť predseda
miestnej organizácie Demokratického zväzu Čechov a Slovákov
v Rumunsku Alex Mlynarčík. Svoje
zastúpenie medzi hosťami malo aj
Liptovské kultúrne stredisko Lip-

tovský Mikuláš, z ktorého likavský
starosta osobne privítal riaditeľku
Miroslavu Palanovú.
Program festivalu otvorili najmenší tanečníci z domácej materskej školy, po nich vystúpili ich
starší kamaráti z Detského folklórneho súboru Likava. Z ostatných
kútov Liptova sa predstavili súbory
Pramienok a Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Cindruška a Majerán
z Liptovského Hrádku, na festivale
hosťoval DFS Šariš z Prešova, folklórny súbor Topľan z Giraltoviec a

súbor Pilsko z Oravského Veselého.
Program folklórnych kolektívov
uzavrela domáca folklórna skupina
Likava. Vzácnym hosťom festivalu
bolo hudobné zoskupenie Cigánski diabli.
Z vysokej úrovne programu neukrojili na jeho kvalite ani kvapky
dažďa, prítomných divákov so
záujmom o sledovanie vystúpení
ochránilo pred počasím prekrytie
hľadiska aj javiska. Vydarené podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančnému príspevku pridelenému
z prostriedkov Fondu na podporu
umenia.
> Miroslava Raksová,
FOTO: rkhlas
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V polovici mája 1951 vzniká v obci menšinové Jednotné roľnícke družstvo so 49 členmi, do funkcie
predsedu bol zvolený Alojz Konfál, ktorý ale na funkciu krátko nato rezignoval.

blíži sa jubilejný rok likavského erka
Na tohtoročnej misijnej púti do Levoče sa zúčastnilo 33 mladých z našej obce
S koncom uplynulého školského roka sme sfinalizovali spolu s našimi deťmi v eRku Likavka formáciu na ročnú tému Láskou zmeňme
aspoň kúsok zeme. Ňou sme sa zaoberali počas našich detských
a mládežníckych stretnutí. Deti sa pomocou aktivít a hier cvičili v
rôznych cnostiach. Patrili k nim napríklad pokora, priateľstvo, láska.
Každoročne v máji cestujeme na
tradičnú Misijnú púť do Levoče.
Nevynechali sme ani tento rok.
Akcia je taktiež
poďakovaním koledníkom projektu
Dobrá novina, ktorí vo vianočnom
období koledovali
na podporu ľudí
žijúcich v ťažkých
životných
podmienkach na africkom kontinente. Na
tohtoročnej misijnej púti sa zúčastnilo 33 mladých pútnikov z Likavky.
Celkove tam prišlo
asi 1 300 detí zo
Spišskej diecézy.
Začiatkom júna
sme sa spolu so Základnou
školou
a materskou školou
v Likavke zúčastnili
cezhraničného projektu Detská mini
- olympiáda v družobnej obci Wilkowice – Meszna.
Súťaže viedli v olympijskom duchu, nechýbali olympijské sľuby
športovcov, zapálenie olympijského ohňa, úvodný ceremoniál.
POĽSKÉ TALENTY
Športovci z Likavky súťažili v
piatich disciplínach. Počas nich sa
deti mohli občerstviť, ale aj doplniť
pitný režim v bufetoch. Mladých
športovcov navštívili aj mnohé
poľské mládežnícke talenty či už
mládežnícki reprezentanti v skoku na lyžiach alebo reprezentačné mládežnícke mužstvo dievčat.
Záver olympiády patril udeľova-

niu medailí a vyhláseniu víťazov v
jednotlivých kategóriách. Veríme,
že deti si odniesli z poľskej Mesz-

ny nielen skvelý športový a kultúrny
zážitok, ale aj pocit detského šťastia,
radosti a spokojnosti v srdciach.
WEBSTRÁNKA ERKO LIKAVKA
V júni sme spustili prvú oficiálnu stránku nášho spoločenstva
eRko Likavka. Na oficiálnom webe
nájdete históriu eRko Likavka, informácie o samotnom hnutí, fotky
z akcií, novinky, kalendár a mnohé
iné. Chceme byť bližšie k ľudom,
aby aj takouto formou vedeli niečo viac o našich aktivitách. Webová adresa nášho webu je www.
erkolikavka.eu. Taktiež ponúkame

REDAKČNÁ OPRAVA

V poslednom čísle občasníka
Likavan z mája tohto roka sme
okrem iných zverejnili aj článok
„Pohnuté osudy jedného rodu Hllinkovci“. Išlo o článok mapujúci
genézu jedného z najstarších likavských rodov. Autorom článku
je náš rodák JUDr. Valentín Sýkora.
Pri spracovávaní obsahu článku do

tlačovej podoby došlo zo strany redakcie, bez úmyslu akokoľvek jeho
obsahu uškodiť, k drobným obsahovým korekciám. Tieto mohli
hodnotnému a na fakty a detaily
bohatému príspevku ubrať na kvalite a autenticite. Za takto spôsobenú ujmu sa autorovi i pokračovateľom tohto rodu ospravedlňujeme.

aj našu stálu facebookovú stránku
eRko Likavka, kde nájdete aktuálne informácie o nás.
V júni sme začali intenzívne pripravovať detský a mládežnícky
letný tábor. Po štyroch rokoch
sme tu mali opäť dva letné tábory.
Dvojtýždňovú táborovú púť sme
začínali detským letným táborom

v Chrenovci, ktorý bol od 17. do
23. júla. Jeho témou bola Neočakávaná cesta. Pod týmto názvom
sa skrývalo objavenie cností ako
čistota, štedrosť, miernosť a ďalšie.
Nasledujúci týždeň sme s mládežníkmi cestovali do Diecézneho
centra vo Važci. Spolu sme tam hľadali otázky a odpovede na tému
neočakávaná cesta – Povolanie.
MANŽELSTVO, KŇAZSTVO...
Vo Važci sme sa zamýšľali nad
témami manželstvo, kňazstvo a
rehoľný život. Na tému nám prednášali aj zaujímaví hostia, tamojší
V tom istom vydaní Likavanu
sme zverejnili aj článok s názvom
Po každom výstupe už hľadám
ďalší, ktorý bol venovaný nášmu
obyvateľovi Jaroslavovi Mikuštiakovi. Článok bol prevzatý z časopisu Horolezec 4/2015, vrátane
titulu a podtitulu, v ktorom bolo
uvedené, že Jaroslav Mikuštiak
absolvoval už neuveriteľných vyše
500 turistických výstupov. Človek
nemusí byť ani horal, aby vedel aký

správca farnosti Roman Šemrák,
naša rodáčka rehoľná sestra Miroslava a lekár František Orlovský.
V táboroch deti duchovne sprevádzal náš kaplán Lukáš Kutlák.
Rok eRko s témou Láskou zmeňme aspoň kúsok zeme je teda za
nami. Na dvere klope jubilejný 20.
rok eRko Likavka a my všetci pevne
veríme, že bude
ešte lepší ako súčasný. Budúci rok je už
v prípravách a bližšie informácie sa
dozviete v septembri, či už na našich
stránkach alebo vo
farských oznamoch.
Na záver by sme
vás chceli poprosiť o modlitby, aby
sme našu animátorskú prácu dokázali vykonávať
zodpovedne, deťom odovzdávať
živú vieru, a tak
ich formovať na
zrelé kresťanské
osobnosti. Za vašu
podporu a modlitby vám vopred
ďakujeme a tešíme sa na spoločné
stretnutie
pri našich eRko
akciách. Zároveň
pozývame všetkých, najmä deti
a dospievajúcu mládež k bližšiemu
nahliadnutiu do života nášho detsko-mládežníckeho spoločenstva.
> Matúš Šuľa,
FOTO: Facebook eRko Likavka

Na dvere

klope jubilejný 20. rok
eRko Likavka a všetci
veríme, že bude ešte lepší
ako súčasný.

je rozdiel medzi turistikou a horolezectvom, ktorému sa Jaroslav
Mikuštiak už dlhé roky venuje. Jaroslav Mikuštiak je členom spolku
organizovaných horolezcov IAMES
a nikdy nebol v žiadnom turistickom klube. Správne mal teda podtitul článku znieť: Jaroslav Mikuštiak absolvoval už neuveriteľných
vyše 500 horolezeckých výstupov.
> (red)

viete, že...

V druhej polovici minulého storočia sa likavskí hasiči zameriavali na jarné a jesenné prehliadky obytných
domov a drobných prevádzok, ako aj na relácie v miestnom rozhlase s výchovnou tematikou.
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poľsko, francúzsko, srbsko, ale aj detva, či lúčky. aj tam prezentovali folkloristi obec

medzinárodné leto folklórnej skupiny likava
Ako každý rok aj tento Dedinská folklórna skupina Likava cez letné
obdobie spríjemňuje voľné chvíle svojimi vystúpeniami na rôznych
podujatiach či už doma alebo v zahraničí.
Vážnosť vystúpenia likavských
folkloristov v krajanskej komunite
podčiarkla aj prítomnosť ministra
školstva Petra Plavčana.
Na pozvanie Spolku Slovákov
v Poľsku a Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne sme
letnú sezónu začali 3. júla vystúpením v poľskej obci Podwilk,
v ktorej sa konali XXIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. Naším
vystúpením sme prispeli k prezentácii krajanskej a slovenskej
kultúry v tomto regióne. Ďalšie
vystúpenie nás čakalo 9. júla na 51.
Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, kde sme vo večernom programe s názvom Klenoty
našich dedín spoločne vystúpili
s folklórnymi skupinami z Polomky, Pliešoviec a Záriečia. Okrem
tohto vystúpenia sa naša skupina
ale aj obec celý deň prezentovala
na podujatí v Gazdovskom dvore,
kde sa ponúkali likavské špeciality
a aj ukážky drevorezbárskych prác
Pavla Lofaja.

O tri dni sa vydala malá časť folkloristov na juh Francúzska, kde
sa v meste Chatillon–sur-Indre
konalo siedme Európske stretnutie národov s účasťou zástupcov
z osemnástich krajín Európy. Mottom tohto stretnutia bolo lepšie
objaviť našu rozmanitosť, žiť v duchu porozumenia a tolerancie, komunikovať, spoznať ľudí a budovať
nové priateľstvá.
DOPLATKY POD CHOČOM
Folklórna skupina sa 23. júla
predstavila s pásmom Doplatky na
Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom v Lúčkach.
V príjemnom prostredí amfiteátra
Markuška sme divákom predviedli
scénické spracovanie družstevníckej zábavy, pri ktorej sa vyplácali
doplatky – finančné čiastky za celoročnú činnosť na družstve. Dej je
situovaný do 60 - tych rokov minulého storočia.
Na konci júla sme sa spolu s občanmi Martinčeka zabávali na Ha-

sičskej sobote, kde sme v dvoch
vstupoch zatancovali tance Pri
muzike a Faktorský. Mesto Ružomberok nás pozvalo spoločne
na prezentáciu nášho regiónu na
Slovenské národné slávnosti do
Báčskeho Petrovca v Srbsku, ktoré

Najbližšie
sa predstavíme
v nedeľu 4. septembra
vo Vlkolínci. Popri tomto množstve vystúpení
sa členovia schádzajú
aj na skúškach. Preto by
som sa chcel poďakovať
rodinným príslušníkom
za ochotu a toleranciu v
letnom období,
kedy strávia s rodinou
málo času.
JURAJ PŠENO

sa konali v dňoch 5. až 7. augusta.
Slávnosti sa uskutočnili pod záštitou Ministerstva kultúry Srbskej
republiky a Matice slovenskej.
PRIŠIEL AJ MINISTER
Vážnosť tejto akcie dodala aj
účasť našej oficiálnej delegácie na
čele s ministrom školstva Petrom
Plavčanom a aj vládnymi predstaviteľmi Srbska. V troch vstupoch
sme sa v sobotu tancami predstavili divákom na námestí, a tak
sme mohli aj my prispieť k rozvoju
kultúry v tomto regióne, kde žije
početná skupina zahraničných Slovákov. Aj keď je do konca roka ešte
ďaleko, čaká nás ešte množstvo
vystúpení.
Najbližšie sa predstavíme v nedeľu 4. septembra vo Vlkolínci. Popri tomto množstve vystúpení sa
členovia schádzajú aj na skúškach.
Preto by som sa chcel poďakovať
rodinným príslušníkom za ochotu
a toleranciu v letnom období, kedy
strávia s rodinou málo času. Na záver by som chcel popriať všetkým
členom veľa zdravia, mnoho vystúpení a veľa úspechov.
> Juraj Pšeno
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Novú požiarnu zbrojnicu dali do užívania kolaudačným rozhodnutím v roku 1959,
toto obdobie naznačilo ďalší progres požiarnej ochrany v Likavke.

37. ročník cyklozrazu
okolo liptova 2016

turnaj, po ktorom
boli všetci spokojní...
Za pekného slnečného počasia sa v sobotu 19. júna uskutočnil v
areáli OŠK Likavka na hokejbalovom ihrisku 1. ročník hokejbalového turnaja Likavka cup, ktorý zorganizoval hokejbalový tím z
Likavky. Zúčastnilo sa na ňom osem tímov z okolitých dedín, ale
aj Ružomberka.
Prvý ročník turnaja slávnostne
otvoril starosta obce Likavka Marián Javorka, ktorý privítal všetky
zúčastnené tímy a zaželal im veľa
športového šťastia. Po otvorení
turnaja sa rozlosovali mužstvá
do dvoch skupín, v ktorých sa
potom hralo systémom každý
s každým. Napriek tomu, že pred
turnajom sa nám odhlásil jeden
tím, Likavčania museli postaviť
na turnaj dva domáce tímy, aby
sa nenarušil herný systém.
A mužstvo Likavky s prehľadom
vyhralo svoju skupinu bez straty
bodov. Do bojov o medaily postúpil z prvého miesta, a tým si
zaručil miesto v semifinále. V semifinále sme narazili na tím Ruže.
Zápas v riadnom hracom čase
skončil nerozhodne 2:2, preto prišli na rad samostatné nájazdy.
V nájazdoch nám chýbalo trochu
viac športového šťastia, prehrali
sme v nich 2:1 a do finále postúpil
náš súper z Ruže.
Do druhého semifinálového
zápasu postúpili tímy z Baničného a Švošova. Tu si miestenku
do finále vybojovali Baničiari, keď
Švošov v riadnom hracom čase
zdolali 3:0. V boji o tretie miesto
si Likavčania zmerali sily s tímom
zo Švošova, ale aj v tomto zápase
nás šťastena opustila a v riadnom
hracom čase sme prehrali 5:2
a bronz si domov odniesol náš
súper zo Švošova.
Pekné vyvrcholenie turnaja
a veľmi kvalitný hokejbal priniesol finálový zápas medzi Banič-

ným a Ružou. Všetci hokejbaloví
fanúšikovia boli s finálovým zápasom nadmieru spokojní, nakoľko
zápas priniesol veľa pekných hokejbalových akcii a aj gólov. Viac
šťastia vo finále a zisk prvého
putovného pohára Likavka cup
mal tím z Baničného, ktorý zdolal
Ružu v riadnom hracom čase 3:1.
Po skončení základnej časti sme
pre spestrenie turnaja vyhlásili
súťaž o kráľa strelcov a víťaz si
odniesol hodnotnú cenu. Z každého tímu sa vybral najlepší
strelec a ten musel v samostatnom nájazde zdolať najlepšieho
brankára po základnej časti. Tým
sa stal Ladislav Durdík z A tímu
Likavky. Laco veľmi dobre odolával nájazdom, ale aj napriek tomu
mala súťaž víťaza Romana Janíka
z Baničného.
Pri ukončení turnaja a odovzdaní cien jednotlivým tímom
sme vyhlásili aj najlepšieho hráča
a brankára za celý turnaj. Najlepším hráčom sa stal Ľubomír Janík
z Baničného a brankárom Ján
Žiak z Ruže. S celým turnajom
sme boli veľmi spokojní. Veríme,
že druhý ročník bude ešte kvalitnejší a pestrejší.
Konečné umiestnenie: 1.Baničné, 2. Ruža, 3. Švošov – Mladé
pušky, 4. Likavka A, 5. Green Leafs, 6. Martinček, 7. Lúžna - Serafins Eagles
> Roman Vrabko,
FOTO: Štefan Maliňák,
Dnes24.sk

Je to už rok, odkedy sme sa lú- Scheer. Účastníkom boli vydané
čili s účastníkmi cyklozrazu Okolo cestovné lístky a po slávnostnom
Liptova. Spomienky sa obnovili odpískaní a zdvihnutej výpravke
5. až 7. augusta. Nadšenci cyklo- sa účastníci vydali do Korytnituristiky sa stretli na 37. ročníku ce. V Liptovskej Osade im sprieOkolo Liptova na ihrisku OŠK vodca, starosta Robert Kuzma,
Likavka. Za účinnej podpory sta- skontroloval cestovné lístky a porostu obce Mariána Javorku Klub kračovali do cieľa. V cieli privítal
účastníkov silný
nadšencov amadážď a majiteľ
térskej cyklistiky
penziónu SväRužomberok pritopluk. Po výpravil podmienky na stretnutie
odchádzali účastníci datnom obede
a občerstvení sa
79
nadšencov
s novými spomienkami vydali účastníci
c yk lotur istik y.
a poznaniami zákutí späť do Likavky.
V piatok sa uskunášho regiónu. Pôvodná trasa
točnila plánovaKonštatovali, že nastal bola skrátená
ná trasa z Likavky cez Ružomvýrazný posun v rozvoji z dôvodu neberok, Liptovskú
turizmu, rôznych vhodného teŠtiavnicu do Lipnoviniek a rénu po daždi.
V cieli ich čakal
tovských Sliačov,
zaujímavostí. chutný kotlíkový
kde účastníkov
guláš pripravený
v amfiteátri Na
pažitiach privítal starosta Milan členkami klubu.
V kultúrnom programe večer
Frič aj s občerstvením a folklórom. Po krátkom oddychu pelo- vystúpil 10-ročný Dávidko z Istón pokračoval do Partizánskej tebného z hrou na harmonike
Ľupče a poľnou cestou do Dúbra- a spevom. Program doplnil L.
vy, Ľubele cez Vlachy k Liptovskej Lauko hrou na fujaru. Vrchol
Mare ku kostolíku s možnosťou sa programu bola zábava pri živej
okúpať. Z priehrady cez Bobrov- muzike. Nedeľa slnečným ránom
ník, Bešeňovú trasa viedla späť do vypravila účastníkov na dve etaLikavky. V priestoroch OŠK cyklis- py. Tí odvážnejší si vybrali horskú,
tov čakalo občerstvenie v podo- cez Smrekovicu, M. Brdo a Kalvábe opekanej klobásky a čapo- riu. Druhá partia navštívila Čutvaného piva. Večer pri posedení kovskú a Hrabovskú dolinu, prešli
losovali tombolu a spomínali na centrom Ružomberka do Likavky.
predošlé ročníky pri reproduko- Z Liptova účastníci odchádzali
s novými spomienkami a povanej hudbe.
Sobotňajšie ráno zaskočilo vý- znaniami zákutí nášho regiónu.
datným dažďom, ale ani to nás Konštatovali, že nastal výrazný
neodradilo od plánovanej trasy posun v rozvoji turizmu, rôznych
do Korytnice. Na novootvorenú noviniek, zaujímavostí. A nezaCyklokorytničku nás prišiel vypra- budli poďakovať organizátorom
viť zástupca primátora Ružom- za pripravené podujatie s tým, že
berka Michal Slašťan, starosta Li- o rok sú tu zas.
> Róbert Fajta,
kavky a zástupca mestského úraKNAC Ružomberok
du strojca Cyklokorytničky Pavel

Z Liptova
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V roku 1956 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo s pomocou obyvateľov
a mimoriadnej aktivity členov požiarneho zboru začať výstavbu novej požiarnej zbrojnice.
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hasičský špeciál je pripravený do služby
„Už len dúfame, že požiarov, pri ktorých je takáto technika potrebná, bude čo najmenej,“ hovoria likavskí hasiči

Deň svätého Floriána je od roku 1999 medzinárodným sviatkom
hasičov. Likavskí hasiči ho každoročne slávia účasťou na sv. omši a
slávnostnou členskou schôdzou v hasičskej zbrojnici. Podobne tomu
bolo aj tento rok. V roku 2016 však svoj sviatok likavskí hasiči prežívali o to intenzívnejšie, že v tento deň bolo slávnostne požehnané nové zásahové vozidlo - hasičský špeciál Praga V3S, ktorý počas
troch rokov sami postavili.
Na slávnosti sa zúčastnili mnohé hasičské osobnosti: prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
(DPO SR) - Ladislav Pethö, predseda krajského výboru DPO Prešov Marián Rušin, podpredseda okresného výboru DPO Lipt. Mikuláš
- Ladislav Hutka, riaditeľka okresného výboru DPO Ružomberok
- Alena Milanová, krajský riaditeľ
HaZZ Žilina - Jaroslav Kapusniak,
okresný riaditeľ HaZZ - Slavko Hreha a okresný veliteľ OV DPO Ružomberok - Kamil Weiss.
Po sv. omši a požehnaní nového vozidla bol hasičský špeciál

predvedený všetkým prítomným
a takisto pokrstený šampanským. Počas slávnostnej členskej
schôdze bola predložená správa o
výstavbe hasičského špeciálu a do
hasičských hodností boli povýšení viacerí členovia Dobrovoľného
hasičského zboru Likavka. V diskusii viacerí vzácni hostia nešetrili
slovami chvály a vďaky na likavský
dobrovoľný hasičský zbor a najmä
hlavných tvorcov vozidla - Petra
Kráľovenského a Michala Mudičku.
Takisto bol náš zbor ocenený pozdravným a ďakovným listom od
krajského aj okresného riaditeľstva

hasičského a záchranného zboru.
Predstavme si aj my nové hasičské vozidlo Dobrovoľného hasičského zboru Likavka. Myšlienka zaobstarania zásahového hasičského
vozidla, ktoré nebude mať problém dostať sa do ťažko dostupných
horských terénov, vznikla v hlavách likavských hasičov pri lesnom
požiari v Likavke v roku 2012, keď
sa ani moderná technika hasičov
nedostala na miesto požiaru. Bolo
potrebné vynášať vodu na chrbtoch a hasiť pomocou genfovakov.
Snáď každému hneď napadla stará
dobrá Praga V3S, nakoľko s touto technikou sme mali skúsenosť
už v minulosti, keď bol na Čebrati
veľký lesný požiar a podarilo sa
k nemu dostať len pomocou V3S,
ktorú vtedy vlastnil jeden náš člen.
V januári 2014 sme zaobstarali starú Pragu V3S špeciál, ktorá
i napriek svojmu veku bola vo

veľmi dobrom stave. A s chuťou
sme sa pustili do prestavby... Keďže v lesnom teréne je často nutné
predierať sa cez hustú vegetáciu,
ochranný rám na kabínu bol samozrejmosťou. Namontovali sme
vysokotlakové čerpadlo s výkonom 1600 l/min. a upravili nádrž
na vodu s objemom 3200 litrov.
Nadstavba pre ochranu čerpadla
a pre uloženie ostatného zásahového materiálu dodala hasičskému
automobilu špeciálny a originálny
vzhľad. Pre čo najširšie využitie vozidla v každom teréne bolo takisto
potrebné prerobiť nasávanie vzduchu a aj výfuk nad kabínu, čím sme
dosiahli, že vozidlo sa môže brodiť
aj vo vysokej vode.
Po zmontovaní a odskúšaní
všetkých častí hasičského špeciálu bolo potrebné opäť celú „vetriesku“ rozmontovať, vybrúsiť,
vytmeliť, aby novým nástrekom
dostala nový vzhľad v hasičských
farbách. Nezostala naozaj ani jedna skrutka, ktorá by nebola vymenená za novú, všetko premastené,
každá hadica skontrolovaná.
Ako pribúdali jednotlivé nastriekané diely, V3S-ka dostávala finálny vzhľad. Podsvietili sme nadstavbu a namontovali vonkajšie
prídavné osvetlenie. Kombináciou
oplechovania s hliníkovým slzičkovým plechom na nadstavbe a blatníkoch a citlivým doplnením pásov, nápisov a znakov DHZ Likavka
dosiahla „vetrieska“ požadovaný
vzhľad. Pre komfortnejšie sedenie
boli v kabíne vymenené sedačky,
aj celý interiér kabíny dostal nový
šat. Hasičský špeciál Praga V3S likavských hasičov je po vyše dvoch
rokoch pripravený do služby. Už
len dúfame, že požiarov, pri ktorých je potrebná takáto technika,
bude čo najmenej.
> Peter Brtko,
FOTO: Hasiči Likavka

dievčatá skončili tretie, na zlato im chýbal necelý bod

V sobotu 9. júla likavskí hasiči opäť bojovali na Celoštátnom
kole hry Plameň v Banskej Štiavnici s dvoma družstvami (chlapci
a dievčatá) o postup na majstrovstvá sveta. Družstvu chlapcov
sa nedarilo najlepšie a svojím
výkonom dosiahli predposledné
siedme miesto. Dievčatá zabojovali
viac a po prvom kole mali výborné
postavenie - priebežné prvé miesto.

I keď si v druhom kole svoje výkony dievčatá ešte vylepšili, nezaháľala ani konkurencia a v konečnom
zúčtovaní to žiaľ na prvé ani druhé
miesto nestačilo a družstvo dievčat sa muselo uspokojiť s krásnym
tretím miestom. I keď naše ambície
boli samozrejme vyššie, veď dievčatá boli naozaj dobre pripravené.
Bolo ťažké túto pozíciu prijať, keďže na druhé miesto im chýbalo len

0,52 a na prvé 0,81 bodu.
Treba ale povedať, že byť tretím
najlepším na Slovensku je obrovský úspech. Ďalším veľmi pozitívnym bodom je, že vždy deň pred
celoštátnym kolom je táborová
olympiáda. Likavskí mladí hasiči
sa na najvyššej slovenskej hasičskej detskej súťaži zúčastnili
od roku 2000 už päťkrát a v táborovej olympiáde vždy obsadili prvé

miesto. Aj to hovorí o ich bojovnosti a kvalite. Ešte raz ďakujeme
súťažiacim deťom za skvelú reprezentáciu nášho hasičského zboru,
obce Likavka, okresu Ružomberok
i Žilinského kraja. Veľká vďaka patrí
aj ich trénerom. Veď zvládnuť toľko
živých, hravých a bojovných detí je
niekedy väčšia námaha, ako súťaž
sama.
> (pb)
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irokú verejnosť, no najmä všetkých futbalistov
a priaznivcov tohto populárneho športu, v januári tohto roka bolestivo
zasiahla správa o tragickej
smrti nášho kamaráta, futbalistu, dobrého, skromného a zodpovedného človeka
Róberta Sliackeho. Robko,
ako sme ho všetci volali, po
nezavinenej dopravnej nehode navždy opustil nielen svojich najbližších, ale i rady skvelých
mladých športovcov a futbalistov.

V rámci osláv hasičov v 40. rokoch 20. storočia zakúpili a posvätili zástavu,
ktorá doposiaľ zbor reprezentuje pri rôznych príležitostiach.
Memoriál Róberta Sliackeho bol
prvým oficiálnym športovým podujatím konaným na zrekonštru-

1. miesto OFK Liptovská Lúžna, 2.
miesto OŠK Lisková, 3. miesto 1.
OFC Liptovské Sliače.

stal s deviatimi strelenými gólmi
Richard Šimo z domáceho klubu.
Aby všetky ceny nezostali v rukách domácich futbalistov,
organizátori za najlepšieho
brankára turnaja zvolili brankára OFK Liptovská Lúžna, aj
napriek tomu, že najmenej
gólov inkasoval a veľké uznanie si zaslúžil domáci brankár
Filip Mikeš.
Počas futbalových zápasov
sa konalo i množstvo sprievodných aktivít. Obedňajšiu prestávku okrem zápasu žiačikov Likavky
a Valaskej Dubovej prítomným
divákom spestrili naši dobrovoľní
hasiči, ktorí okrem toho, že zabezpečovali na podujatí požiarny dozor, predviedli najmä najmenším
divákom imitáciu zásahov v rôznych improvizovaných podmienkach horenia a ukážkami použitia
ručných hasiacich prístrojov spojených s vysvetlením ich použitia
podľa druhu horiacej látky.

memoriál róberta sliackeho

ŠPORTOVÝ SVIATOK
Keď sme sa s ním naposledy
lúčili, sľúbili sme sebe i jemu, že
spomienka naňho zostane prítomná a zosobnená v každom zápase nášho klubu, v každom tréningu našich futbalistov a v každom počine likavských futbalových funkcionárov a fanúšikov.
V duchu tohto sľubu vznikla aj
myšlienka zorganizovať Robkovi
malý športový sviatok – futbalový memoriál. Jeho prvý ročník sa
uskutočnil 30. júla na futbalovom
ihrisku v Likavke. Úlohy organizátorov sa zhostil futbalový oddiel
OŠK Likavka, ktorý mu aj určil
podobu dorasteneckého turnaja
v minifutbale. Ponuku zúčastniť
sa memoriálu prijali okrem domáceho dorastenecké mužstvá 1.
OFC Liptovské Sliače, OŠK Lisková, OŠK Bešeňová, TJ Máj Černová
a OFK Liptovská Lúžna.
Samotnému futbalovému zápoleniu však predchádzala pietna
spomienka pri hrobe Robka Sliackeho na cintoríne v Ružomberku
spojená s položením kytice, venca, zapálením sviec a príhovorom
starostu obce zakončeného spoločnou modlitbou.

Premiérový ročník sympatického futbalového turnaja
spomienkou na výborného futbalistu a skvelého človeka
ovanom futbalovom ihrisku OŠK
Likavka. Kvalitu odvodnenia ihriska a dôkladnej rekultivácie jeho
trávnatého povrchu preveril intenzívny lejak, ktorý sa našou dedinou
prehnal noc pred konaním turnaja.
Trávnik nápor napršanej vody zniesol. Po preschnutí sa turnaj mohol
začať slávnostným ceremoniálom
spojeným s uctením si pamiatky
zosnulého Robka Sliackeho minútou ticha, umiestnením jeho
futbalového dresu do siene slávy
obecného športového klubu a príhovorom organizátorov.
ŠESŤ ZÚČASTNENÝCH TÍMOV
Šesť zúčastnených tímov bolo
rozdelených do dvoch skupín,
v ktorých sa hralo systémom každý
s každým. Hralo sa 2 x 20 minút na
brány s rozmermi 2 x 4 m, s piatimi
hráčmi v poli a brankárom.
Prehľad zápasov a výsledkov
v základných skupinách: SKUPINA A - Likavka - Liptovské Sliače
7:0, Liptovské Sliače - Černová 4:4,
Černová - Likavka 2:5. SKUPINA
B - Liptovská Lúžna - Lisková 6:4,
Lisková - Bešeňová 2:6, Bešeňová Liptovská Lúžna 1:3.
Mužstvá sa v jednotlivých skupinách umiestnili nasledovne:
Skupina A: 1. miesto OŠK Likavka, 2. miesto TJ MÁJ Černová, 3.
miesto OŠK Bešeňová. Skupina B:

Priestor medzi zápasmi v skupine a zápasmi o umiestnenie využili
hráči na oddych, občerstvenie sa
a vydanú energiu si mladí futbalisti
doplnili konzumáciou chutného
guláša. Medzitým dostali priestor
najmenší futbalisti. Svoje sily si
v exhibičnom zápase zmerali žiaci
OŠK Likavka a TJ Valaská Dubová.
Zápas sa skončil výsledkom 7:0 pre
domácich. V zápase o celkové 5.
miesto sa stretli tímy, ktoré skončili
v základných skupinách na tretej
priečke - OŠK Bešeňová a 1. OFC
Liptovské Sliače. Zápas sa skončil
5:1 pre Bešeňovú.
O celkové tretie miesto bojovali
v poradí druhé mužstvá zo základných skupín - OŠK Lisková a TJ Máj
Černová. Liskovčania ho vyhrali 6:2.
Finále turnaja obstarali víťazi základných skupín. Domáci v ňom
zvíťazili nad OFK Liptovská Lúžna
v pomere 3:1. Po absolvovaní
všetkých 10 zápasov turnaja
bolo vyhlásené poradie: 1.miesto:
OŠK Likavka (na snímke); 2. miesto:
OFK Liptovská Lúžna; 3. miesto: OŠK
Lisková; 4. miesto: TJ Máj Černová; 5.
miesto: OŠK Bešeňová; 6. miesto: 1.
OFC Liptovské Sliače.
Mužstvá na prvých troch
miestach si z Likavky odniesli víťazné poháre a každý hráč získal medailu. Organizátori ocenili aj najlepšieho strelca turnaja, ktorým sa

?

SÚŤAŽE AJ PRE DETI
Rovnako členky základnej organizácie Slovenského červeného
kríža plnili na turnaji dvojakú úlohu. Okrem zdravotného dozoru
odborne predviedli záujemcom
poskytovanie prvej pomoci pri
povrchových zraneniach, zlomeninách a fixácii horných a dolných
končatín či poraneniach hlavy.
Pre deti boli počas celého turnaja k dispozícii súťaže v preťahovaní lanom, skákaní cez švihadlo,
preskakovaní prekážok, nahadzovaní krúžkov na paličku a hádzaní
tenisových loptičiek na plechovky. Všetkým účastníkom týchto
súťaží sa ušla sladká odmena.
Futbalové zápolenia boli pokojné
a niesli sa v duchu fair-play. Každý
si domov odnášal príjemné zážitky, tričká za účasť
a víťazi i vecné ceny.
Nad všetkým však
dominovala hlavná
myšlienka memoriálu – pripomenutie
si pamiatky vynikajúceho
futbalistu
a človeka Robka
Sliackeho, ktorý bol
pre mnohých jeho
aktérov vzorom a
príkladom.
Vydarené podujatie sa skončilo podvečer. Poďakovanie
za jeho prípravu
a realizáciu patrí
všetkým
zúčastneným. Osobitné
poďakovanie však
prináleží
Nadácii
Kia Motors Slovakia, ktorá finančne
na turnaj prispela.
> Marián Javorka,
FOTO: Facebook

viete, že...

Pri príležitosti osláv hasičov v roku 1936 sa konalo verejné cvičenia za účasti hasičských zborov z
okolia. Celé oslavy stáli 6100 Kč, zisk bol vo výške 1840 Kč.
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ján čačo má dodať tímu potrebnú chémiu
Podrobný pohľad do kuchyne futbalistov OŠK Likavka po začiatku novej sezóny 2016/2017
Napriek tomu, že nie každý má
vzťah k športu, treba priznať, že
na dedinách je organizovaný šport
silným fenoménom, ktorý ľudí spája i rozdeľuje, napĺňa zážitkami,
radosťou i sklamaniami. Osobitne
tieto slová platia pre futbal, najpopulárnejší šport v našej krajine.
Ten likavský píše už svoju 83 ročnú
históriu a napriek zrelému veku
sa neustále vyvíja a mení podobu. Predovšetkým sa pomerne
intenzívne mení káder našich futbalových mužstiev, najmä áčka.
Už rok je totiž v platnosti výrazne
pozmenený prestupový poriadok,
na základe ktorého materský klub
nemusí a dokonca ani nemôže odsúhlasiť prestup svojho hráča do
iného klubu.

ktorí hrávali víkend čo víkend dva
majstrovské zápasy (za dorast
i dospelých). Mužstvu dospelých
dlhodobo chýba strelec a taktiež
tvorca hry. Kvôli rekonštrukcii futbalového ihriska odohralo áčko
celú jarnú časť súťaže mimo domáci štadión a dobrá divácka kulisa veru chýbala. Napriek všetkým
týmto negatívam a vďaka na jeseň
nazbieraným bodom sme sezónu
dohrali v relatívnom pokoji a bez
záchranárskych prác. Zostupu zo
IV. ligy sa však nevyhlo družstvo
dorastu, ktoré doplatilo na úzky
káder a po troch kontumáciách,
keď pre nedostatočný počet hráčov nenastúpilo na majstrovské
zápasy a následných odrátaniach
bodov silnú súťaž opustilo.
V kolotoči peňazí, ktoré čoraz
viac zasahujú aj dedinský futbal
je získanie kvalitného hráča neraz
nadľudsky ťažké. Našťastie, stále
sa ešte dá spoľahnúť aj na poctivé
futbalové srdce, futbalové kamarátstvo, fungujúcu partiu a zavše
pomôžu aj nadštandardné medziklubové funkcionárske vzťahy.
Počas letnej prestávky sa takto solídne posilnil aj káder OŠK Likavka.
K A mužstvu sa postupne pripojili
Štefan Mišík - navrátilec z hosťovania zo Slávie Košice, Dávid Kajúch
z Ludrovej, Martin Baran z Ľubochne, Šimon Volf z Bešeňovej a Miroslav Drapáč z Liptovských Sliačov.
Likavské kopačky si po dlhšej odmlke obuli brankár Michal „Turbo“
Martvoň a navrátilec z hosťovania z Černovej Branislav Ružička.
Z dorastu sa k mužstvu dospelých
presunuli Lukáš a Richard Šimovci
a Martin Brtko.
Na súpiske prvého majstráka sezóny 2016/2017 tak mohli byť za-

písaní 18 hráči. Isto i vďaka tomu
a veľkej bojovnosti sme v ňom
zdolali ambiciózneho nováčika
z Liptovskej Teplej 2:1. Premiéru
na trénerskej stoličke si v spomínanom zápase odkrútil Ján Čačo,
skúsený tréner a dobrý futbalový
psychológ, ktorý prijal ponuku
funkcionárov klubu a viedol i jeho
letnú prípravu. Spoliehame sa na
to, že svoje skúsenosti odovzdá
tímu, káder utuží, udrží pohromade a dodá mu prepotrebnú vnútornú chémiu, ktorá je základom
úspechu.

siala trávou a posilnila hnojivom.
Kritické miesta severnej polovice
ihriska sme odvodnili lokálnou štrkovou injektážou.
Priestor striedačiek a vstupu na
trávnik sa dočkal taktiež výraznej
zmeny (na snímke). Staré plechové
striedačky sme nahradili modernými a vkusnými lavicami prekrytými
kovovou konštrukciou vyplnenou
modrým lexanom. Priestor medzi
striedačkami sme zbavili nebezpečného betónu a asfaltu a vyplnili umelou trávou. Značnú časť prác
realizovala obec svojpomocne, na
úpravách sa v nebývalej miere brigádnicky podieľali futbalisti, kluboví
funkcionári i fanúšikovia. Neoceniteľnú pomoc pri polievaní obnoveného trávnika poskytli naši dobrovoľní hasiči. Všetkým ďakujeme.

OŠK

NEČAKANÉ ODCHODY
K transferu stačí súhlas samotného hráča na ponuku prestupu
realizovanú potenciálnym záujemcom prostredníctvom internetového formulára. Materský klub získa
za hráča zväzom určené odstupné, mimochodom smiešne nízke,
a vec je vybavená. Vďaka tomuto
systému sa o kvalitných hráčov
rozpútal doslova boj, ekonomicky
silné kluby, za ktorými stoja podporovatelia a mecenáši lanária
hráčov na rôzne výhody a skupujú
ich od materských klubov za symbolické sumy.
Nedávno skončený súťažný ročník bol poznačený nečakaným
odchodom kľúčových hráčov
A mužstva, keď sa nám v polovici
sezóny rozpadla celá obrana a jarnú časť súťažného ročníka sme na
mnohých postoch v zostave doslova improvizovali. Prázdne miesta v zostave zapĺňali dorastenci,

ZMENY A MODERNIZÁCIA
Kormidelníkom mužstva dorastu
sa v lete stal Miroslav Lupták, veľký
srdciar, zodpovedný a príkladný
tréner, ktorý do mužstva opätovne prilákal viacerých chlapcov.
Družstvo žiakov bude naďalej viesť
dobre fungujúci tandem Milan Trečer – Róbert Bielesch.
Okruh futbalových funkcionárov
sa žiaľ zúžil. Výbor futbalového oddielu okrem trénerov a vedúcich
mužstiev prakticky tvorí len predsedkyňa oddielu Daniela Bubniaková, ktorej novátorský prístup sa
na činnosti klubu podpísal výrazne
pozitívne. Činnosti oddielu napomáha v rámci možností aj starosta obce a skupina usporiadateľov
a dobrovoľníkov.
Zmeny a modernizácia nastali
v ostatných mesiacoch aj v areáli
obecného športového klubu. Všetko začalo dôkladnou rekonštrukciou futbalového trávnika a jeho
podložia. Južnú polovicu ihriska
sme kvalitne oddrenážovali, vyrovnali, vysiali trávou. Zároveň sa celá
plocha ihriska hĺbkovo perforovala, prevzdušnila, vypieskovala, do-

NAJBLIŽSIE ZÁPASY OŠK LIKAVKA
28.8. Pribylina-Likavka (16:00), 4.9. Likavka-L.Kokava (15:30),
11.9. Demänová-Likavka (10:30), 18.9. Likavka-Smrečany/Žiar (15:00),
25.9. Lisková-Likavka (15:00), 2.10. Likavka-Švošov (14:30),
9.10. Bobrovec-Likavka (14:30), 16.10. Likavka-Hubová (14:00),
23.10. Ľubela-Likavka (14:00), 23.10. Likavka-Dúbrava (14:00)

SIEŤ VEREJNÉHO OSVETLENIA
V súvislosti s konaním 41. ročníka Detského folklórneho festivalu
obec investovala do rekonštrukcie
elektrických káblových rozvodov,
výmeny rozvodných skríň na budove OŠK a predĺženia prívodu
elektriny až pod tribúnu. Do okien
na budove šatní sme osadili mreže z východnej strany a doplnili
všetky parapetné dosky. V areáli
sme inštalovali aj sieť verejného
osvetlenia, ktorú tvorí šesť svietidiel umiestnených na stĺpoch
vedľa asfaltových komunikácií obklopujúcich ihrisko a štyri svietidlá
osvetľujúce tribúnu. Priamo pod
tribúnou sme zhotovili drevený
stánok na rozšírenie portfólia poskytovaných služieb počas na ihrisku organizovaných kultúrno-športových a spoločenských podujatí.
> Marián Javorka, starosta
FOTO: archív OcÚ
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Pri príležitosti 25-ročného jubilea založenia požiarneho zboru a 10. výročia jeho obnovenia boli v
roku 1936 pripravené oslavy, ktoré mali bohatý program.
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