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festival bude medzinárodnÝ
Detský folklórny festival Pod likavským hradom patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré organizujeme
v našej obci. Za 43 rokov svojej existencie prerástol miestny charakter a stal sa podujatím
celoslovenského významu. Jeho orientácia na
detských protagonistov ľudového tanca a spevu je výnimočná a symbolická zároveň. Predstavuje silné premostenie s históriou a kultúrnym odkazom našich predkov, no je aj príkladom súčasného a moderného ponímania folklóru a organizovania kultúrno-spoločenských
podujatí. Mladých festivalových hudobníkov,
spevákov a tanečníkov privítame aj v tomto
roku v novom prostredí – na štadióne Obecného športového klubu, na ktorom sa likavský
festival už udomácnil. Priestor s dobrým technickým a hygienickým zázemím dáva nášmu
podujatiu dôstojný rámec, ktorý navyše bez
problémov eliminuje potenciálne vrtochy júnového počasia.
Na 43. ročníku Detského folklórneho festivalu privítame 17. júna viac ako 300 účinkujúcich.
Svoje programy a choreografie prídu okrem
domácich kolektívov prezentovať liptovské
súbory Belanček a Ďumbier. Z neďalekej Oravy
nás svojou návštevou poctia súbory Sihelček,
Roháčik a Vienok. Chýbať nebude ani známy
súbor Lastovičky zo Zvolena. Význam a vyso-

pocta leopoldovi
šidovi
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kú prestíž festivalu potvrdzuje aj účasť zahraničných súborov Červánek z Českej republiky
a Ziemia Beskidska z poľských Wilkowic. Festival okrem mladých folkloristov navštívia aj oficiálni zástupcovia tejto našej partnerskej obci
(gminy).
Program 43. ročníka festivalu odštartuje
tradičný sprievod obcou z areálu Základnej
školy s materskou školou do dejiska podujatia o 13.30 hod. Samotný galaprogram začne
o 14. hodine. Festival vyvrcholí o 18.00 hod.
v modernom štýle koncertom populárnej hudobnej skupiny Kollárovci. Už teraz sa tešíme
na bohaté a kvalitné vystúpenia, skvelú hudobno-tanečnú show umocnenú osobitým
detským šarmom a spontánnym prejavom. Vážení priaznivci ľudového umenia, drahí spoluobčania, návštevníci našej obce, v mene všetkých zanietených organizátorov a nadšencov
prijmite úprimné a srdečné pozvanie na náš
folklórny sviatok, na festival jemnosti a ladnosti, krásy a temperamentu, na podujatie poskytujúce neopakovateľné zážitky a emócie, ktoré
v každom z nás dozaista prebudia silné pocity
národnej hrdosti a patriotizmu.
Marián Javorka, starosta obce
(program a ďalší článok nájdete na 4. strane)

vôňa mája

7

riešime problém
s parkovaním v obci
Milí Likavčania, v polovici júna sa vám opäť
dostáva do rúk
náš občasník. Rok
2018 neúprosne
napreduje a s ním
aj množstvo aktivít a projektov.
Medzi tie, s ktorými sa stretávame
prakticky denne
patrí
spevnenie a rozšírenie
krajnice cesty na
Mikuštiakovej od
pekárne až po
križovatku s cestou III. triedy. V blízkosti tejto
križovatky obec vybudovala spevnenú plochu
s dopravným značením na efektívnejšie parkovanie áut. Podobné úpravy obec zrealizovala
aj na krajnici štátnej cesty od železničného
priecestia smerom do Liskovej, Pod Paračkou
a na chodníku popri mlyne. Svojpomocne sme
obnovili a doplnili viaceré dopravné značky.
Zamestnanci obce umiestnili tri pevne zabudované odpadkové koše na parkovacích plo(pokračovanie na 2.strane)

vydarená sezóna
florbalistov
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V roku 1931 vznikol Telocvičný spolok na čele s Vojtechom Martonom a požiadal obec
o pozemok s názvom Puškáreň na zriadenie futbalového ihriska.

riešime problém s parkovaním v obci

(dokončenie z 1. strany)
chách na Strážniku a pri Senirese,
pri vstupe do uličky ku kostolu
smerom od futbalového ihriska
osadili svojpomocne vyrobené odoberateľné
bezpečnostné zábradlie.
Z rozsiahlejších investičných aktivít treba spomenúť práve realizované rozšírenie siete verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu
v lokalite novej výstavby domov
na ulici Pod hradom. Čoskoro
vymeníme všetky svietidlá aj na
Nemčekovej. V školskom areáli
sme nahradili prerastené ihličnany
vhodnejšími sadenicami listnatej
parkovej zelene. Dobudovaním
spevnených plôch a osadením
svojpomocne vyrobených parkových lavičiek a smetných košov
dostalo svoju konečnú podobu
detské ihrisko. V jeho blízkosti
postavíme v letných mesiacoch aj
vonkajšie fitnes centrum a problém s pohodenými bicyklami odstránime umiestnením stojana.
Jednoduchou stavebnou úpravou
a dokúpením detských postieľok
sme navýšili kapacity materskej
školy tak, že v nej môžeme na celodenný pobyt umiestniť 62 detí. Pre
prípad nárastu detskej populácie
v obci sme dali vypracovať štúdiu
na absolútne navýšenie kapacity
škôlky v jestvujúcich stavebných
priestoroch. Do školskej jedálne
sme objednali nový konvektomat
na komfortnejšiu a rýchlejšiu prípravu jedál pre deti.
Obec vypracovala, respektíve
finišuje na dokončení niektorých
dôležitých a zákonom stanovených strategických dokumentov.
Sú nimi Koncepcia rozvoja informačných systémov, Komunitný

plán sociálnych služieb a Štandardy poskytovania sociálnych služieb v obci. Aktualizáciou prešiel aj
Bezpečnostný projekt a súvisiace
smernice.
V snahe o získanie externých
zdrojov financií obec podala viacero žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov,
grantov a dotácií. Jednalo sa
o žiadosti na vybudovanie zberného dvora, prístavbu hasičskej
zbrojnice, nákup elektromobilu, vybudovanie fitnes centra,
usporiadanie školskej športovej
olympiády, projekty na rozšírenie pracovných miest v obci, na
dotáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou a na nákup
kníh do miestnej knižnice. Stále
čakáme na vyhodnotenie vlaňajšej žiadosti o prostriedky na modernizáciu a zateplenie budovy
materskej školy a školskej jedálne. O možnosť čerpať finančné
prostriedky sa bude naša obec
uchádzať aj prostredníctvom
projektov zastrešovaných Miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov, ktorej je naša obec členom.
V roku 2018 zrealizujeme rekonštrukciu asfaltového povrchu v lokalite novej výstavby na ulici Pod
hradom, rekonštrukciu asfaltového povrchu a dobudovanie chodníka po celej Paračke, vybudovanie
chodníka od cesty I. triedy na Dolný Kubín po križovatku ku škole.
Obec rokuje ohľadom umiestnenia
bankomatu do predajných priestorov prevádzkovej jednotky spoločnosti CBA Verex na Hollého ulici.
Pripravujeme tiež rekonštrukciu asfaltového koberca na Moyzesovej ulici a na časti ulice Pod
Paračkou, započatie procesu jed-

noduchých pozemkových úprav
na približne päť hektárovom území medzi cintorínom a cestou na
Martinček, vybudovanie detského
ihriska pri parkovisku za kostolom.
Horúce témy
Zber a vývoz zmesového (netriedeného) komunálneho odpad
obcou bude čoskoro minulosťou.
Vzhľadom na vysokú fyzickú i morálnu opotrebovanosť zberného
vozidla a s tým súvisiacimi poruchami a obmedzeniami, prebieha
v týchto dňoch verejné obstarávanie na externého dodávateľa tejto
služby. Znepokojivá je však situácia aj pri triedených zložkách odpadu. V Likavke máme momentálne spolu 77 kusov 1100 litrových
kontajnerov na sklo, papier, plasty
a kovy. Na zazmluvnenú organizáciu zodpovednosti výrobcov sme
navyše vzniesli požiadavku na
dodávku ďalších 18 kusov. Spomínané nádoby sú však do značnej
miery napĺňané obyvateľmi iných
obcí, mesta Ružomberok a subjektmi, ktoré v obci podnikajú. Najkritickejším miestom v tomto smere sú zberné ostrovčeky pri kostole, pod Drndošovom a pri pekárni
a to i napriek tomu, že miesto pri
pekárni je monitorované kamerovým systémom. V snahe o riešenie
tohto problému osadíme k spomínaným miestam výstražné tabule
a zákazové nápisy.
Areál našej základnej školy je
v ostatnej dobe atakovaný prudko
narastajúcimi prejavmi vandalizmu a hraničného správania sa našich tínedžerov. Útočiskom týchto
aktivít, medzi ktorými nechýba
ani fajčenie, konzumácia alkoholu, používanie otvoreného ohňa,
vytĺkanie okien, poškodzovanie
parkových lavičiek,
hlasná reprodukcia
hudby počas nočného pokoja a pod.
je najmä oddychová
zóna medzi veľkou
budovou a telocvičňou. Po zasadnutí
školskej a poriadkovej komisie obec
pripraví
súvisiace
všeobecne záväzné
nariadenie a nový
prevádzkový poriadok areálu. Pripravujeme projekt rozšírenia kamerového systému o štyri kamery,
ktoré budú monitorovať kritické miesta,
uvažujeme o znovuzavedení zamykania
areálu, umiestnení
Vizitka vandalov. Informačná tabula, poškodená z prednej aj zadnej strany. Náklady dopravného značena jej opravu zaplatíme my, všetci, z obecného rozpočtu...
nia na obmedzenie

rýchlosti v areáli školy, namontovaní svietidiel s pohybovým senzorom a umiestnení viacerých výstražných a zakazujúcich tabúľ.
V súvislosti s výstavbou diaľnice
je v týchto mesiacoch kľúčové vysporiadanie sa s rozkladmi, ktoré
boli podané voči správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie
zo strany niektorých dotknutých
združení a obyvateľov. Zostáva
nám dúfať, že po ich vyriešení už
naozaj nič nebude brániť započatiu stavebných prác na razbe tunela Čebrať a dostavbe pozemných
úsekov tejto strategickej stavby. Aj
obec Likavka využila možnosť podať svoje požiadavky v rámci procesu hodnotenia vplyvov stavby
na životné prostredie. Ministerstvo
uznalo ich opodstatnenosť a racionalitu, a tak vďaka nim bude zhotoviteľom stavby v obci realizované
nasvietenie priechodov pre chodcov na ceste I/59, zregulovaná
staveniskom dotknutá časť potoka
Likavčianka, vybudovaný chodník
od Hubertusu po ulicu Pod hradom, vybudované permanentné
monitorovacie body na zastavanom úseku cesty I/59 a výrazne
sa posilní rozsah protihlukových
bariér budovaných pozdĺž diaľnice
a diaľničných privádzačov. Výjazd
z diaľnice na cestu I/59 nebude dostupný pre vozidlá nad 12,5 t.
Parkovanie na úseku Kačkovej
medzi železničným priecestím
a lávkou ponad Váh naberá po
spoplatnení parkovania pred železničnou stanicou kritické rozmery. Situácii čiastočne pomohlo
vybudovanie spevnených plôch
a krajníc priľahlých ciest za železničným priecestím, no zďaleka to
nestačí. Situáciu viac krát riešilo
i obecné zastupiteľstvo. Výsledkom jeho rokovaní a rokovaní
starostu obce s majiteľom obchodného centra Rudea je zriadenie vyhradeného parkovania
s presným vymedzením pravidiel
pre klientov tohto centra ale aj
širšiu motoristickú verejnosť. Projekt parkoviska spracováva autorizovaný projektant, bude posúdený dopravným inšpektorátom
a následne bude aj zrealizovaný.
Obec neuvažuje parkovisko spoplatniť, pretože efekt vyvolaný
jeho spoplatnením by sa premietol do presunu živelného
parkovania na iné miesta v blízkosti železničného priecestia, čo
by rozhodne bezpečnosti tohto
frekventovaného
dopravného
úseku nepridalo. Užívanie parkovacích miest bude pravdepodobne riešené formou ich prenájmu.
Marián Javorka, starosta obce
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V roku 1931 sa začínajú zriaďovať prvé autobusové linky, cez obec išlo o trasy
Ružomberok – Dolný Kubín a Námestovo.

jubilejný ročník privítal 297 bežcov
Jubilejný 40. ročník Behu oslobodenia priniesol obrovskú zmenu novú trať a nové miesto a najmä meranie časov čipovou metódou.
Centrom diania podujatia, ktoré patrí v obci k tretej najväčšej akcii,
sa stal futbalový areál OŠK Likavka, ktorý bol na toto podujatie ako
stvorený.
Organizátori už dlho bojovali s
myšlienkou novej trate. Ako najväčší kameň úrazu pôvodnej trate
bolo zastavenie automobilovej
prevádzky v najfrekventovanejších
miestach v našej obci.
Autori novej trate (Juraj Pšeno,
Rastislav Kudlička, Silvester Brtko)
si dali záležať na bezpečnosti účastníkov, vymysleli nový
bezpečný terén s krásnym výhľadom na dominantu obce - hrad Likava.
Pre každého bežca je
najvhodnejší poľný terén a nie asfaltová trať.
Ako ste si už všimli, s
radosťou robíme akcie
na futbalovom ihrisku,
nakoľko je toto miesto
každému dostupné aj
bez auta a ak zaprší,
divák sa môže schovať
na tribúnu. Samozrejme sa popri podujatiu
dá pripraviť množstvo
sprievodných podujatí,
ktoré robia každú akciu
atraktívnejšou a zaujímavejšou.
Ďalším
faktorom
úspešného podujatia je
to, čo nevieme ovplyvniť - počasie. Počasie
nám naozaj prialo a
snáď na nás aj tí ľudia ,
ktorí stáli pri zrode tohoto podujatia a už nie

sú medzi nami, mohli byť na nás
hrdí, že pokračujeme v tom, čo
nám zanechali, že to vylepšujeme
a nezabúdame na nich.
Pri tejto príležitosti udelil starosta
obce zakladeteľovi tohoto podujatia Cenu starostu obce Silvestrovi
Brtkovi za podiel na vzniku a dlhoročnú prácu pri organizovaní Behu

oslobodenia obce Likavky o putovný pohár a za celoživotný prínos
pri rozvoji športu a turistiky v obci
Likavka. Starosta obce udelil Čestné uznanie za dlhoročnú prácu pri
organizovaní Behu oslobodenia o
putovný pohár obce Likavka a za
celoživotný prínos pri rozvoji športu
v obci Likavka Róbertovi Fajtovi a
Petrovi Klačkovi. Ocenení páni boli
veľmi prekvapení a dojatí. My sme
sa tešili, že sa nám podarilo udržať
pripravované ocenenie v tajnosti.
Olympijský klub Liptova L. Mikuláš
udelil čestné uznanie Obecnému
úradu Likavka za aktívny
podiel na rozvoji bežeckého
hnutia na Liptove.
K zdarnému priebehu
celej súťaže bezpochyby
prispelo meranie časov čipovou metódou a na regulérnosť preteku dohliadalo
okrem cieľových rozhodcov
pod vedením hlavného rozhodcu Jána Svrčeka tiež 21
traťových rozhodcov, ktorí boli z členskej základne
hokejbalového klubu HBC
Likavka a florbalového klubu Meteníci. Na podujatí sa
podieľalo celkom 67 dobrovoľníkov.
V jubilejnom 40. ročníku
si prišlo zasúťažiť celkom
297 bežcov, z toho bolo 172
v žiackych kategóriách a v
hlavných kategóriách s traťou od 3000 m až po 12200
m si zabehlo 125 bežcov.
Každý obdržal účastnícky
list, magnetku a deti aj sladkú odmenu.
(rak)

skvelá spolupráca s vodohospodármi
Slovenský
vodohospodársky
podnik v máji realizoval dôkladnú očistu vyregulovaného úseku
potoka Likavčianka od naplavenín a postrek inváznych vodných
rastlín v koryte potoka Kopanica
(Žabovo). Dôkazom cieľavedomej
starostlivosti a vynikajúcej spolupráce tejto spoločnosti a našej
obce bude v letných mesiacoch realizovaná regulácia koryta potoka
Kopanica (Žabovo) v okolí obecného úradu. Ďakujeme.
V máji tohto roka Okresný úrad
v Ružomberku v spolupráci s našou obcou v areáli Obecného športového klubu usporiadal okresné kolo súťaže Mladý záchranár,
v ktorom zvíťazilo družstvo ZŚ s
MŠ Likavka. Na škvarovom ihrisku
sa 19. 5. v spolupráci Územného
výboru DPO, Dobrovoľného hasičského zboru obce Likavka a sa-

motnej Obce Likavka uskutočnilo
okresné kolo celoštátnej hry Plameň, v ktorej v kategórii chlapcov
i dievčat zvíťazili naši mladí hasiči. Príkladom skvelej spolupráce
a ochoty podať pomocnú ruku
členmi spolkov a zložiek pôsobiacich v obci bol i 40. ročník Behu
oslobodenia o pohár obce Likavka. Nová koncepcia, nové zázemie
preteku a nové trate posunuli toto
tradičné podujatie o úroveň vyššie.
Ďakujem zamestnancom obce, poslancom obecného zastupiteľstva,
Slovenskému červenému krížu,
turistom, florbalistom a hokejbalistom za ich nezištnú pomoc.
Napriek tomu, že výstavba diaľnice D1 už roky nenapreduje,
zhotoviteľ tejto stavby – Združenie Čebrať s obcou spolupracuje
a podporuje jej aktivity. Ide o finančnú či vecnú podporu kul-

túrno-spoločenských
podujatí,
výpomoc technikou, stavebným
materiálom a strojovým parkom,
realizáciu terénnych úprav a podobne. Ďakujeme.
Dôležité upozornenie!
Z dôvodu posilnenia ochrany
vôd na Slovensku bol vo februári
tohto roka poslancami národnej
rady novelizovaný vodný zákon
a zákon o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách. Okrem
iného sa z noviel týchto zákonov
zavádza povinnosť pripojiť sa do 31.
decembra 2021 na verejnú kanalizáciu. „Vlastník stavby alebo pozemku,
na ktorom bola povolená žumpa, je
povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to
technicky možné a nevyžaduje si
to neprimerane vysoké náklady.“
Marián Javorka, starosta
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likavku môžete
mať aj v mobile
Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android, máte možnosť
stiahnuť si mobilnú aplikáciu Likavka zdarma z Google
Play (Obchod Play). Pre Apple je
na AppStore k dispozícii aplikácia Moja Obec. Druhou službou
je mapový portál Mapa Slovakia
Digital, ktorá sa nachádza priamo na našej obecnej stránke
(odkaz na ňu sa nachádza na jej
spodnej časti vpravo).

prešetrili
petíciu
Dňa 06.10.2017 bola obci Likavka doručená petícia nazvaná
„Petícia - Zastavme hazard!“. Do
petície sa zapojilo 1020 obyvateľov obce starších ako 18 rokov. Po preskúmaní petičných
hárkov bolo komisiou uznaných
912 platných podporovateľov.
Napriek vysokému počtu jej
podporovateľov v súvislosti so
menou zákona č. 171/2005 Z.
z. o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov účinnou
od 1.1.2017, ktorá anulovala časovú platnosť predmetu petície,
obecné zastupiteľstvo nemohlo
uznať účinnosť petície. Toto stanovisko potvrdili i dve nezávislé
právne analýzy.
Podaná petícia nie je neúspechom, je jednoznačným prejavom vôle Likavčanov, na čele s
petičným výborom, zastaviť hazard v obci, za čo im patrí uznanie a poďakovanie. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné
petíciu zopakovať v duchu platnej legislatívy.

nové e-mailové
adresy
Na základe zmeny zákona
o ochrane osobných údajov
zriadila obec dôležitú mailovú
adresu zodpovednaosoba@likavka.sk na ktorú môžete podávať
svoje požiadavky, upozornenia a
podnety v súvislosti s touto dnes
mimoriadne citlivou agendou.
Ďalšou dôležitou linkou, ktorá
bude slúžiť na rýchle zaznamenanie a odstránenie porúch na
vedeniach verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu je mailová
adresa poruchy@likavka.sk, ktorá
je v tejto súvislosti dostupná pre
všetkých obyvateľov našej obce.
(red, rak, mj)
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V roku 1928 obec sumou vyše 16 tisíc korún podporila opravu veže kostola
a farských hospodárskych budov.

festival bude
medzinárodný

Detský folklórny festival v Likavke - nedeľa 17. júna 2018
PROGRAM: 13:30 Sprievod obcou od ZŠ po futbalový štadión,
14:00 Galaprogram, v ktorom účinkujú: DFS Slniečko, MŠ Likavka,
DFS Likava, ZŠ Likavka, FSK Likava
FS Ziemia Beskidska-Wilkovice,
DFS Belanček, DFS Ďumbier – Lipt.
Mikuláš, DFS Lastovičky, DFS Červánek, DFS Vienok, DFS Sihelček,
DFS Roháčik, 18:00 koncert skupiny Kollárovci
Predstavenie účinkujúcich:
Detský folklórny súbor Slniečko,
MŠ Likavka
Materská škola v Likavke v rámci
svojej profilácie obohacuje edukačný proces o regionálnu výchovu, prostredníctvom ktorej sa
snaží o uchovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva. Počas celého
školského roka približuje deťom
zvyky a tradície, a tak im vštepuje
lásku ku klenotom dávnej minulosti. Deti spoznávajú ľudové piesne, tance a rôzne detské hry. Cez
literárne umenie sa oboznamujú
s povesťami, zvykoslovím a ľudovou múdrosťou. Zapájajú sa aj do
mimoškolských aktivít. Prezentujú
sa na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci obce.
Materská škola v Likavke sa po splnení podmienok v roku 2014 stala
členom Združenia pedagógov škôl
s regionálnou výchovou a získala
certifikát Škola s regionálnou výchovou. Regionálna výchova ako
súčasť Školského vzdelávacieho
programu umožňuje deťom spoznávať ľudové tradície a zvyky
regiónu, približuje život ľudí v minulosti, rozvíja u detí národné povedomie a hrdosť na svoje korene.

Spoznávaním zvykloslovia v Likavke sa venuje udržovaniu ľudových zvykov a tradícií v minulosti,
čím deti získavajú predstavy o spôsobe života v minulosti, spoznávajú piesne, hry, vyčítanky, povedačky. Spoznávajú realitu spôsobu
života v minulosti, kedy sa hra detí
prelínala s ich aktívnou spoluúčasťou na zabezpečení obživy a chodu rodiny. Vo svojom vystúpení
deti predvedú symbiózu života
generácií, spoločné hry chlapcov
a dievčat, prekáračky pri hrách, ale
aj drobné práce ako súčasť života
detí v minulosti. Každoročne sa
zúčastňujú aj na Detskom folklórnom festivale v našej obci. Materskú školu prezentujú pásmami
detských ľudových hier a tradícií.
Program si s deťmi pripravili a nacvičili pani učiteľky Ľuboslava Kočibálová a Zuzana Jacková.
Detský folklórny súbor Likava,
ZŠ Likavka
Súbor Likava vznikol v roku 1963.
S menšími prestávkami pracuje až
doteraz. Za toto obdobie sa v ňom
vystriedalo veľa detí a vedúcich
súboru. V súčasnosti detský folklórny súbor pôsobí pri ZŠ s MŠ
Likavka pod vedením Jozefa Nemčeka, ktorého základ tvoria deti vo
veku 7 až 11 rokov. Choreografie
sú zamerané na zvyky a tradície
nášho regiónu. Známe sú programové čísla: Likavská bursa, Máje,
Klobúkový tanec, Vynášanie Murieny, Hra na valachov a Likavské
detské piesne a tance.
Dedinská folklórna skupina Likava
Za viac ako 50 rokov trvania
detského folklórneho súboru v

obci vyrástli desiatky výborných
tanečníkov, ktorí ďalej pokračovali vo Folklórnom súbore Liptov v
Ružomberku. Mnohí z nich sa už
dlhé roky zaoberali myšlienkou
existencie folklórnej skupiny, ktorá
by oživovala a zachovávala zvyky
obce Likavka.
Práve v jubilejnom roku 2000 sa
našli ľudia, ktorí túto myšlienku i
zrealizovali a pri pri1ežitosti príprav 25. ročníka detského folklórneho festivalu v Likavke vznikla
dedinská folklórna skupina Likava.
Prvý raz sa predstavila práve na
detskom folklórnom festivale v Likavke.
Počas trvania folklórnej skupiny
sa jej členovia predstavili na folklórnych festivaloch v Lúčkach, vo
Východnej, v Terchovej, v Detve,
ďalej v Sihelnom, Heľpe, Podzámčoku, Liptovskej Tepličke v poľskej
Zawoji, Wilkoviciach a Varšave,
v rumunskom Bodonoši, v českých
Slatiňanoch a Kroměříži, v srbskom
Báčskom Petrovci, v Ružomberku,
v Pribyline a sú i neodmysliteľnou
súčasťou mnohých domácich podujatí.
Zatiaľ najväčším úspechom folklórnej skupiny je postup na celoštátnu prehliadku dedinských
folklórnych skupín Nositelia tradícii v Banskej Bystrici roku 2003,
kde sa dostali medzi 6 najlepších a
získali cenu a diplom za vynikajúce
dramaturgicko-režijné stvárnenie
likavskej svadby. Folklórna skupina Likava má 35 členov a ľudovú
hudbu vedie Michal Švento ml.
Umeleckým vedúcim je Ján Mudička a organizačným vedúcim Juraj
Pšeno. S folklórnou skupinou úzko
spolupracuje i Andrea Jágerová,
ktorá je autorkou mnohých chore-

ografií folklórnej skupiny. Program
je veľmi rozmanitý a svojou prítomnosťou folklórna skupina spríjemňuje rôzne slávnostné príležitosti. Do zbierky ich tancov patria:
Regrútsky tanec, Faktorský tanec,
Likavská bursa, Likavská svadba,
Pod borovinou, Pri muzike, Vitie
pierok, Klebetnice, Doplatky.
V rámci nášho repertoáru sme
schopní postaviť viac ako hodinový program. Súbor pracuje ako
občianske združenie.
Detský folklórny súbor Ďumbier
Ďumbier je jeden z popredných
súborov Slovenska, ktorého vznik
siaha až do roku 1968. Jeho zakladateľkou bola pani učiteľka
Ľudmila Štrkolcová. V súčasnosti
DFS Ďumbier pôsobí v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši
a združuje približne 120 detí. Členmi súboru sú deti vo veku 4 až 15
rokov, ktoré sa radi hrajú, tancujú,
spievajú a pri svojich pestrých
programoch a tancoch si sami robia aj hudobný sprievod hrou na
tradičných hudobných nástrojoch.
Prevažný repertoár súboru tvoria
piesne, tance, zvyky a hry regiónu
stredný Liptov.
Detskou
bezprostrednosťou
a veselosťou rozdáva súbor divákom radosť a dobrú pohodu nielen
doma, ale aj v zahraničí. Ďumbieráci precestovali 18 štátov a získali
niekoľkokrát hlavnú cenu na rôznych festivaloch. V novembri súbor
oslávi 50. výročie svojho založenia
a pôsobenia na folklórnej scéne.
Detský folklórny súbor Belanček
Detský folklórny súbor Belanček
bol založený na jar v roku 2017.
Hlavným cieľom súboru je udržia-
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V roku 1928 kúpila obec javisko pre miestnych divadelných ochotníkov,
ktorých v tom čase viedol Jaroslav Hajek.
vanie a šírenie tradícií z regiónu
Liptova. Na tohtoročnom Detskom
folklórnom festivale sa naše deti
predstavia s pásmom Piesne z dolného Liptova. Detská ľudová hudbička zložená zo sláčikových nástrojov a heligonkárov zahrá a zaspieva piesne z dolného Liptova.
Detský folklórny súbor Lastovičky
Detský folklórny súbor Lastovičky vznikol v decembri 1997. Vo
svojej činnosti - hlavne v ranom
období - bol zameraný na vokálnu,
tanečnú a slovesnú interpretáciu
ľudového umenia z rôznych regiónov Slovenska. Počnúc rokom
2003 sa súbor zameriava na domáci región a na málo prezentovaný
materiál z oblasti Hontu (Lišov,
Kostolné Moravce, Rykynčice, Dolný Badín, Litava, Plachtince). Lastovičky sa predstavili na mnohých
folklórnych prehliadkach a festivaloch, zo zahraničných pódií majú
skúsenosti z Dánska, Poľska, Švédska, Maďarska, Rakúska, Bulharska,
Španielska a Holandska.
Detský folklórny súbor Vienok
Súbor pôsobí v obci Štefanov
nad Oravou od 7. 6. 2001. Programový repertoár stavia na remeselníckom folklóre, ľudových zvykoch
Štefanova a jeho blízkeho okolia
a hlavne na detských hrách, pretože tie sú pre deti najprirodzenejšie,
vystihujú ich hravosť a spontánnosť. Hlavným cieľom súboru je
vypestovať u detí pozitívny a predovšetkým trvalý vzťah k tradíciám, ľudovej hudbe a piesni, ktorá
od nepamäti sprevádza človeka
všetkými úskaliami života.
Detský folklórny súbor Sihelček
Sihelček zo Sihelného pôsobí od
r. 2008. Svojimi vystúpeniami sme
potešili divákov v Čechách, v Poľsku i na domácej pôde. Snažíme
sa o uchovanie dedinských tradícií.
Všetky texty, vystúpenia i hovorené slovo sú v goralskom nárečí.
Súbor pracuje pod vedením Kataríny Maslaňákovej a Daniely Masničákovej. Umeleckým vedúcim je
Peter Grižák.
Detský folklórny súbor Roháčik
Detský folklórny súbor Roháčik vznikol v roku 1992. V súbore
máme okolo 27 detí, ktoré radi
spievajú, tancujú a hrajú sa. Detský
folklórny súbor má v svojom repertoári choreografie: Na zbojníka,
Povedačky povedavé, O tom, ako
sa chlapec na zbojníka pasoval,
Svadba bude, A vtedy na Jána, Na
gazdovskom dvore, Jarná brána.
(red, rak, ocú)
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aké dobrodružstvá čakajú erkárov?
Dňa 12. mája 2018 sme sa stretli s ostatnými deťmi a animátormi najmä zo Spišskej diecézy na Misijnej púti v Levoči na Mariánskej hore. Misijná púť je
poďakovaním pre koledníkov, ktorí vo vianočnom
období rozhlasujú Dobrú novinu v mnohých príbytkoch aj v našej farnosti Likavka.
V prvý júlový deň spolu navštívime Katarínku
– kostol a kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej. Katarínka je súbor zaniknutých budov františkánskeho kláštora, pomerne
zachovaných kostolných
múrov a kostolnej veže
zo 17. storočia nachádzajúcich sa v pohorí
Malé Karpaty pri obci
Dechtice v Trnavskom
kraji. Strávime spolu
krásny čas s množstvom
hier v nádhernej prírode.
Prihlášky na výlet si už
čoskoro môžete vyzdvihnúť na hodinách náboženskej výchovy alebo u
animátorov eRko Likavka.
Prihlášky taktiež nájdete
v predsieni kostola.
Letné mesiace sú pre
eRkárov príznačné detskými letnými tábormi.
Minulý rok sa však animátorský tím rozhodol,
že tento rok sa detský
letný tábor neuskutoční
z rôznych dôvodov. Veríme však, že sa budúci
rok spolu stretneme na
ďalšom pokračovaní detského letného tábora.
V polovici septembra
chystáme veľkú eRkársku
akciu v našej obci s názvom
Deň radosti, na ktorom sa
budeme môcť stretnúť aj
s inými eRkármi z nášho
okolia. Bližšie informácie
dostanete počas letných

mesiacov. Už teraz ste však srdečne pozvaní!
Prajeme vám, aby ste posledné dni školského roka
s Božou pomocou zvládli a v letných mesiacoch zažili veľa radosti zo spoločne strávených chvíľ s tými,
ktorí sú Vášmu srdcu najdrahší.
Matúš Šuľa

naša knižnica je zase o niečo bohatšia
Fond na podporu umenia je
nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu
umeleckých aktivít, kultúry a
kreatívneho priemyslu. Hlavným
poslaním fondu je poskytovanie
finančných prostriedkov najmä
na tvorbu, šírenie a prezentáciu
umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia,
kultúry a kreatívneho priemyslu;
na štipendiá pre fyzické osoby,
ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou na-

hrádza podstatnú časť dotačného
systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Naša obec organizuje množstvo
kultúrno-športových
podujatí,
a preto sa snaží získať zdroje financií aj podávaním žiadostí na dotáciu kultúrnych podujatí a na nákup
kníh do obecnej knižnice. Obec
podala na Fond na podporu umenia dve žiadosti, ktoré boli podporené. Jednou z nich je Detský
folklórny festival, ktorý patrí medzi
najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia v našej obci. Na
toto podujatie sme podali žiadosť

v októbri 2017, pričom sme dostali dotáciu vo výške 9 000 eur.
Druhá žiadosť bola podaná
v marci 2018 na nákup kníh do
obecnej knižnice. Naša knižnica
neustále dopĺňa knižničný fond
pravidelným nakupovaním noviniek, čím si udržiavame čitateľov
a dosahujeme vyššiu návštevnosť
knižnice. Aj táto žiadosť bola
úspešne podporená vo výške
1 300 eur.
Miroslava Raksová
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Hotel Tatra v blízkosti dnešnej lávky do Ružomberka získal nakoniec obyvateľ Likavky
Jozef Šlachta za 226 tisíc korún do svojho vlastníctva v prvej polovici minulého storočia.

2. ročník organového memoriálu v kostole sv. juraja

pocta leopoldovi šidovi
V nedeľu 20. mája 2018 sa v našom farskom kostole sv. Juraja uskutočnil 2. ročník organového memoriálu Leopolda Šidu (1931-2002).
V programe zazneli známe aj menej známe diela svetových autorov
a Mikuláša Schneidra Trnavského v podaní známeho amerického
organistu Davida di Fiori (v súčasnosti pôsobí na KU v Ružomberku)
a organistu katedrálneho kostola v Banskej Bystrici Matúša Kucbela
(manžela vnučky Leopolda Šidu).
Kto to bol Leopold Šida? Presvedčený demokrat, politický väzeň, ktorý strávil za bývalého režimu osem
rokov v jáchymovských uránových
baniach, výborný organista, vedúci
likavského chrámového zboru, pedagóg, skvelý človek. To je len niekoľko
charakteristík tejto výnimočnej osobnosti, ktorá spojila niekoľko rokov
svojho života aj s likavkou farnosťou.

Keď do likavskej farnosti prišiel
v roku 1974 ako kaplán Peter Fidermák, uvedomil si, že okrem veľmi
zlého technického stavu likavského
kostola, treba niečo urobiť aj s liturgickým spevom, ktorý bol tradičný
(aj s tradičnými chybami) a skutočne
ľudový. Kantorom bol vtedy Kornel
Fajta. Pán kaplán Fidermák oslovil
Leopolda Šidu, ktorý predtým krátko organoval v Ružomberku. Leopold Šida ponuku prijal. Bola to z
jeho strany (a jeho manželky) veľká
obeta. Každodenne dochádzať na
svojom atypickom Wartburgu (volant bol na pravej strane) do Likavky,
a odohrať na sv. omši. Popri svojej
práci a výchove piatich detí, to bolo
obdivuhodné.

Upozornil speváčky
Neraz som bol aj u neho doma
(s jedným jeho synom Maťom som
bol v ľudovej škole umenia spolužiak) a obdivoval som ho ako to
všetko on a jeho manželka stíha.
Dobre si pamätám na jeho začiatky
vo farnosti, keď veľmi taktne upozornil predspeváčky, že pekný spev
nemusí byť veľmi hlučný, ale hlavne

má byť intonačne čistý a rytmicky
správny. Postupne a trpezlivo nás
preúčal nesprávne naučené piesne
z jednotného katolíckeho spevníka.
Obdivuhodný bol aj jeho vzťah k
bývalému kantorovi Kornelovi Fajtovi. Vážil si ho a vždy, keď bol Kornel
prítomný na sv. omši, mu uvoľnil
miesto a dovolil mu počas sv. omše
niečo zahrať. Nepovyšoval sa, aj keď
sám bol vysoko odborne hudobne
vzdelaný človek. Počas pôsobenia
v Likavke založil Likavský chrámový spevokol, ktorý za krátku dobu
dosiahol výbornú úroveň. Naučil
spevákov (hudobne nevzdelaných)
v zbore čítať noty. Výkony zboru sa
jeho pričinením neustále zlepšovali. Zvlášť vianočné omše, kde zbor

účinkoval, boli nielen duchovným,
ale aj umeleckým zážitkom.
Kvalitný organ
Dodnes si pamätám na Českú mši
vánoční od Jana Jakuba Rybu, ktorú
sprevádzali aj muzikanti. Zbor cez
Vianoce hosťoval aj v iných farnostiach a všade nám náš zbor a nášho Polda závideli. Zážitkom bývali
aj pašie v prevedení zboru a jeho
spev ako evanjelistu. Kolektív zboru
vedel stmeliť aj na batôžkových posedeniach, majálesoch a gulášoch
v prírode. Doteraz na to v dobrom
spomínam.
Pri generálnej rekonštrukcii kostola bol jedným z iniciátorov stavby

Kto bol

Leopold Šida?

Presvedčený demokrat,
politický väzeň, ktorý strávil
za bývalého režimu osem
rokov v jáchymovských
uránových baniach,
výborný organista, vedúci
likavského chrámového
zboru, pedagóg, skvelý
človek

nového organu. So zbúraním starého dreveného chóru v nevyhovujúcom stave a starého organu sa
prirodzene vytvoril priestor na nový
organ. Mal veľký záujem, aby nový
organ bol skutočne výborný a mal
skvelý zvuk. Neraz vycestoval s pánom farárom Zahurancom a mojím
otcom do Krnova, kde priamo dohliadal, aby návrh a stavba nového
organu bola podľa jeho predstáv.
Mnohí organoví odborníci a kantori
potvrdia, že dvojmanuálovým organom Rieger Kloss z Krnova sa môžeme skutočne popýšiť. Keď hudobné
vydavateľstvo Opus hľadalo v okolí
Ružomberka pre natáčanie vianočnej platne Hanky Hulejovej vhodný
organ a vhodnú akustiku našlo ho
práve v Likavke.
Sám mám aj veľa osobných spomienok na Leopolda Šidu. Spomínam, ako sa neraz sám ponúkol a
odviezol môjho starého otca do
kostola, ako vedel pomôcť a poradiť
v bývalom režime začínajúcim organistom, ako im odporučil a požičal
hudobnú literatúru.
Vychoval generáciu kantorov
Leopold Šida bol aj výborný pedagóg. Počas bývalého režimu nemohol svoje hudobné a pedagogické
majstrovstvo naplno prejaviť. Po
páde bývalého režimu sa pre neho
otvorili nové možnosti. Hoci bol
už v dôchodkovom veku, pustil sa
s veľkým úsilím do novej výzvy. Začal v ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom
Kubíne vyučovať hru na organ, ale
venoval sa aj cirkevnej hudbe komplexne. Bývalý riaditeľ školy Leonard
Vajdulák mi pri príležitosti 60. výročia školy v máji tohto roku povedal,
aký bol Poldo pedagóg, aký kolega,
akú hlbokú brázdu v škole vyoral.
Vypracoval kompletnú metodiku
výučby cirkevnej hudby, ktorá sa
dovtedy nikde v základných umeleckých školách nevyučovala. Jeho
osnovy boli ako prvé na Slovensku
schválené ministerstvom školstva.
Vedel, že cirkevná hudba, nie je
len o hre na organe, ale hudba má
vhodne dopĺňať liturgiu.
Vychoval celú generáciu katolíckych a evanjelických kantorov, ktorí
sú organistami v mnohých mestách
a obciach Slovenska. Počas jeho vyučovania v ZUŠ sme sa neraz stretli
v autobuse ako cestoval do Dolného Kubína a stále to bol človek plný
energie, chuti do života, nápadov
a pedagogického optimizmu. Keď
prestal organovať v Likavke, organoval u jezuitov v Ružomberku, viedol
chrámový zbor Andrej. Človek, ktorý
prežil v bývalom režime veľmi ťažký
život, bol aktívny až do konca života. Som veľmi rád, že si naša obec
na neho spomína aj organizovaním
organového festivalu a snaží sa tak
napĺňať jeho odkaz.
Michal Švento
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Pod Mníchom, v Gálovom brode, začali stavať nové domy, bol tam tiež postavený
valcový mlyn Včela a jeho parná pekáreň.
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vôňa mája

deň matiek

Pestrý sme mali mesiac máj! Tradičné májové prvé sväté prijímanie bolo doplnené mnohými očakávanou slávnosťou udeľovania
sviatosti birmovania a biskupskou vizitáciou. Pri pohľade na tento
„rozkvitnutý“ čas sa mi v srdci vynárajú pocity radosti a skromnej
hrdosti za našu farnosť.
Vždy ma fascinuje stretnutie sa
s človekom. Či to boli očakávaním
naplnené očká prvoprijímajúcich
detí, odhodlanie, zodpovednosť a
„vážna dospelosť“, ktorá dýchala
z chlapcov a z dievčat – našich birmovancov, ale i pre mňa vždy milé
stretnutia s rodičmi, ktorí všetko
prežívali so svojimi deťmi (niekedy
možno až príliš).

Osobnú skúsenosť z toho, ako sa
nás Pán Boh dotýka nám nikto nezoberie! Hlboko si ju uchovávajme
v srdci. Aj po rokoch sa nám ten
jemný závan a vôňa Božej blízkosti vybaví... Mocnie tu nádej, že nie
sme stratení a máme perspektívu –
tú večnú, ale i každodennú, životnú, lebo sme životaschopní a nestrácame zmysel pre veci Božie.

Túto – pre nás vážnu – skutočnosť potvrdil emeritný biskup
Andrej, keď v závere svätej omše
pri birmovke povedal, že takéto
prostredie dokáže vytvoriť len živá
farnosť. Životaschopnosť tejto farnosti konštatoval aj biskupský vizitátor, generálny vikár, Anton Tyrol.
Hoci program toho dňa bol dostatočne nasýtený, radosť zo stretnutí
bola neodškriepiteľná, najmä pri
slávení eucharistie a po nej.
Chcem vyjadriť vďačnosť za prijatie pánu riaditeľovi základnej školy,
starostom našej obce a Martinčeka. Nemôžem nepoďakovať predstaviteľom jednotlivých rád vo farnosti a členom hnutí či modlitbových spoločenstiev za otvorenosť
a ochotu, s akou pracujú na poli
našej farnosti, čo náležite
prezentovali aj pri stretnutí
s mons. Tyrolom. Dlhotrvajúca diskusia po omši tiež
svedčí o tom, že nám na živote v našej farnosti záleží.
Rozkvitnutý máj je prísľubom dobrej úrody – hoci sa
neraz strachujeme rôznych
možných nepriazní. Prenášam tento obraz i na pole
nášho spoločného života
v našej obci, v našej farnosti... Úroda vo forme toho, že
sa urobí, to čo treba a čo sa
urobiť má, príde vo svojom
čase. Príde! To som si istý.
Veď je tu dostatok schopností, ochoty, obetavosti...
Nezhynieme, sme životaschopní! Nech nám Pán
Boh pomáha!
vďačný farár Paľo
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Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Obec
Likavka v spolupráci so ZŠ s MŠ
Likavka pripravila oslavu Dňa matiek v utorok 15.mája 2018 v Kultúrnom dome Likavka. Slávnostný
program otvoril slávnostným príhovorom starosta obce. Starosta
obce Marián Javorka svojim vyznaním poďakoval všetkým matkám.
Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka
je človek, ktorého si vážime a zároveň obdivujeme, je to človek,
o ktorého sa môžeme v krajných
životných situáciách oprieť.
Deň matiek je špeciálny čas
povedať našim mamám, ako ich
máme radi,čo pre nás znamenajú
a kedy našim mamám vyjadrujeme našu vďačnosť za všetko, čo
pre nás urobili.
To krásne ďakujem si pre mamičky pripravili ich najvzácnejšie
stvorenia, ich deti.
Deti si pre mamičky zhotovili
malé darčeky a nacvičili pestrý
program plný básničiek, piesní a
tancov.V očiach mamičiek bolo
vidieť dojatie a radosť z výkonu
svojich malých ratolestí.
Po programe boli odmenené
všetky účinkujúce deti sladkou
odmenou a ich mamičky kvetinou, o čo sa postaral Obecný úrad
v Likavke. Veľké ďakujem patrí
pedagogickému kolektívu MŠ za
prípravu krásneho programu.
(red)
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Jedným z prvých bodov rokovania obecného výboru v roku 1918 bolo nájom obecnej krčmy,
z ktorej musel pred rabovaním utiecť krčmár Viliam Täncer.

dedina pod rozsutcom nás uchvátila
Terchová nás privítala majestátnymi horami a hrdým končiarom
Rozsutca. Príroda nás všetkých
na prvý pohľad uchvátila. Preto
sme po pricestovaní a ubytovaní
sa využili možnosť zoznámenia
sa s nádhernou prírodou. Vybehli
sme do jej zákutia, kde nás vítali
lúky posiate ovečkami, drevenica s občerstvením či suvenírmi
a usmievavé slniečko. Dokonca
sme mohli zazrieť živé diviaky.
Druhý deň sme poznávali Tercho-

vú v celej jej kompletnej nádhere:
miestnym vláčikom nás sprievodca oboznámil s vrchmi, potokmi,
chatami, sochami a centrom obce.
Roztancoval naše brušká vtipným,
ale aj poučným výkladom o histórii
Jurka Jánošíka. V miestnom múzeu
nám premietli krátky dokument
o tejto osobnosti a z miestnej
rozhľadne sme obdivovali Terchovú, ktorá nám akoby ležala na dlani. V stredu sme sa potešili kúpaniu
v bazénoch či kolotočom a mohli

sme stáť vedľa sochy Jánošíka, ktorá meria až 7,5 metra.
V športovej olympiáde sme si
zrovnali svoje sily a zaslúžene
získali zopár medailí. Zaujala nás
i prednáška záchranára horskej
služby o tom, ako sa máme v horách správať, ako a kedy privolať
horskú záchrannú službu a záchranár nás tiež zoznámil s klenotmi
Malej Fatry. Štvrtok sme venovali
turistike, ktorá ponamáhala naše
svaly a naše kroky viedli až k chate

pod Grúňom. Cestou naspäť nám
mávala čarovná dúha po slabom
cupitaní dažďových kvapiek. V škole v prírode sme sa aj učili, tešili nás
švédske stoly a vynikajúca strava,
rôzne hry a súťaže a tiež diskotéka.
No a v ušiach nám ešte teraz zvonia slová našej hymny školy v prírode...
Bibiana Peniaková

medzinárodný deň detí v likavke aj s kúzelníkom
Medzinárodný deň detí (skr.
MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta.

Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v

niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od
roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa
detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v
Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925.
Na tejto konferencii zástupcovia
54 krajín schválili deklaráciu, ktorá
sa zaoberala chudobou, detskou
prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom
svete. Po konferencii viacero vlád
zaviedlo v svojich krajinách takýto
deň, s cieľom urobiť deťom radosť
a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie
je úplne jasné, prečo práve 1. jún
bol vybraný ako MDD. Avšak tento
dátum je na svete najobľúbenejší,
oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
Naša obec pripravila vo štvrtok
31. mája 2018 oslavu dňa detí v
Kultúrnom dome. Aby sme aj my
urobili radosť našim najmenším,
pozvali sme kúzelníka Srandu
-Bandu. Kúzelník sa postaral o
dobrú zábavu, deti sa naozaj tešili,
našou odmenou bol poriadne silný
detský smiech a potlesk. Na záver
programu starosta obce Marián
Javorka obdaril deti sladkou odmenou.
(rak)

viete, že...

Prvé zasadnutie obecného výboru po vzniku Československej republiky sa uskutočnilo
14. decembra 1918, do rokovania bola ako úradná reč zavedená slovenčina.
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olympijského ducha preniesli na športoviská
V predposledný májový utorok bol pre niektorých žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ s MŠ Likavka trochu iný než tie ostatné. Boli účastníkmi Školskej športovej olympiády. Na začiatku tohto netradičného podujatia
bola myšlienka poslanca obecného zastupiteľstva Mariána Mliečka
zapojiť mladých do súťaže, v ktorej preveria nielen svoje fyzické
zdatnosti v duchu fair play, ale zároveň sa aj dobre zabavia a budú
mať možnosť vyhrať zaujímavé ceny.
O tie sa už postarali organizátori
– ZŠ s MŠ Likavka a predovšetkým
Obec Likavka, ktorá v spolupráci
s rezortom Gothal Liptovská Osada venovala víťazovi a víťazke z
každého ročníka poukaz na jeden
voľný vstup do akvaparku. Pre
troch najlepších zo všetkých roční-

kov boli pripravené medaily a absolútni víťazi v rámci dievčenského i chlapčenského zápolenia sa
mohli tešiť aj na vecné ceny.
A tak žiaci súťažili s veľkou vervou, veď uspieť v konkurencii
svojich spolužiakov je vždy výzva.
A keď sa k tomu pridala aj motivá-

cia v podobe peknej
výhry, nikto
sa
nechcel nechať
zahanbiť,
nakoľko na
olympiádu sa žiaci
kvalifikovali podľa
najlepších
výkonov
v ročníku,
ktoré boli
pravidelne merané
a vyhodnocované počas celého
školského
roka.
Samotná
olympiáda
sa uskutočnila na multifunkčnom
ihrisku, v telocvični ZŠ
s MŠ Likavka
a pozostávala zo šiestich disciplín:
beh na 60 m, skok do diaľky, hod
medicinbalom, brušáky, kľuky
a beh na 600 m u dievčat, resp. na
800 m u chlapcov. Žiaci sa snažili
podávať skutočne kvalitné výkony
a vďaka aktívnej podpore svojich
rovesníkov i mladších spolužiakov
vydali zo seba maximum a o svoje
umiestnenia sa naozaj pobili.
Za všetkých úspešných športovcov, ktorí si ceny prebrali z rúk
starostu Mariána Javorku, možno

vyzdvihnúť absolútnych víťazov
– u dievčat to bola Daniela Vavríková a spomedzi chlapcov uspel
Mário Bomba (obaja 9. A). Celkovo
malo toto podujatie u žiakov veľmi
priaznivú odozvu, organizátori ho
tiež hodnotili ako úspešné, preto
sa môžeme v budúcom roku určite
tešiť na jeho pokračovanie.
Ľubica Oravcová
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uniori vyhrali regionálnu
ligu Stred a postúpili do
baráže o extraligu, v ktorej si počínali excelentne - postúpili do extraligy juniorov z druhého miesta. Naši chlapci si zmerali sily
s družstvami z Trenčína, Zvolena, Modry a Púchova a nasledujúcu sezónu by mohli
čo-to povedať aj v najvyššej
slovenskej súťaži. Najbližšie
sa chalani predstavia na Slovenskom
pohári, z ktorého
chcú tiež priniesť
cenný kov.
Starší žiaci si vo
svojich súťažiach
počínali rovnako
veľmi dobre. Premiérovo sa zúčastnili regionálnej ligy
Stred, kde skončili
na ôsmom mieste
a zúčastnili sa aj
mestskej Florbalovej ligy Ružomberok, ktorú vyhrali
bez jedinej prehry.
Chalani sú veľmi
perspektívni,
a
preto sa v januári
už ako dorastenci

V roku 1908 sa začala výstavba domov po obchod stranách cesty,
smerom ku kaplnke sv. Trojice.
predstavia vo Švédskom Göteborgu medzi elitnými mládežníckymi
družstvami z celého sveta.

Florbalový klub Meteníci Likavka disponuje ešte dvomi ďalšími
mládežníckymi družstvami, a to

veľmi vydarená sezóna
florbalistov likavky

prípravkou a mladšími žiakmi,
ktorí v tejto sezóne zbierali prvé
skúsenosti v regióne. Od budúcej
sezóny k týmto družstvám premiérovo pribudnú dievčenské
družstvá dorasteniek a junioriek, ktoré budú zbierať svoje
prvé florbalové skúsenosti.
Dievčatá sa už teraz veľmi
tešia na sezónu a dúfame, že
budú minimálne tak úspešné,
ako ich predchodkyne, ktoré
brázdili ihriská
celoštátnych súťaží pred niekoľkými rokmi.
V
likavskom
klube
pôsobí
aktuálne spolu
šesť mládežníckych
kategórií,
ktoré robia našej
obci veľmi dobré
meno po celom
Slovensku. Reprezentujeme obec
v súťažiach pod
hlavičkou
Slovenského zväzu
florbalu a na rôznych domácich i
medzinárodných
turnajoch.
Michal Pánis

?

viete, že...

V roku 1901 požiadal Slúžnovský úrad v Ružomberku obec, aby cestou obvodného notára určila v
chotári miesto na bývanie pre tamojších Rómov.
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stolní
tenisti
úspešní na
všetkých fórach
UCTILI
SMEboli
SI NAŠICH
JUBILANTOV

Stolnotenisová sezóna 2017/2018, ktorá skončila až v máji, dopadla pre likavských stolných tenistov veľmi úspešne. Áčko ako nováčik
príjemne prekvapilo, béčko a céčko postúpilo do vyšších súťaží. Sezónu zhodnotili kapitáni jednotlivých mužstiev.
A-mužstvo
Michal Švento – kapitán A mužstva: Ako nováčik v 5. lige sme
skončili vo veľmi náročnej súťaži
na výbornom štvrtom mieste. A
mužstvo hrávalo v zostave: Michal
Švento, Róbert Haluška, Martin Sokol, Alojz Cheben a Peter Slačka.
O vyrovnanosti súťaže hovorí aj to,
že s posledným družstvom súťaže
Nižnou Bocou sme vyhrali doma
len 10:8 a v Boci sme remizovali
9:9. Celá súťaž bola veľmi vyrovnaná a mužstvo muselo o každý
bod a každé víťazstvo tuho bojovať. O našom konečnom umiestnení rozhodli hlavne víťazstvá na
domácich stoloch, kde sme z 11
zápasov až 9 vyhrali, doma sme
podľahli tesne len Bobrovcu 8:10
a víťazovi súťaže Bešeňovej (proti
nej sme však nastúpili v značne
oslabenej zostave). Aj keď je naše
konečné umiestnenie výborné, až
do posledných kôl nebolo isté či
nevypadneme, lebo zo súťaže vypadli až tri družstvá.

snímke. Zľava su na fotografii títo
hráči: Slačka, Sokol, Cheben, Švento, Haluška.
B-mužstvo
Peter Slačka – kapitán B mužstva: Náš tím sa od začiatku súťaže
usadil na popredných priečkach
7. ligy, od 9. kola sme boli druhí
a druhú postupovú priečku sme si
udržali až do konca súťaže. Pôvodne malo mužstvo bojovať v baráži
o postup do 6. ligy, ale keďže baráže vo vyšších súťažiach dopadli,
ako dopadli, naše béčko postúpilo automaticky bez nutnosti
baráže. Za mužstvo najčastejšie
hrávali Peter Slačka, Martin Tkáč,
Branislav Roško, Dušan Švento
a Miro Lupták. S víťazom 7. ligy
Ludrovou sme prvý zápas prehrali
12:6, v odvete sme doma remizovali 9:9. Druhú prehru v súťaži sme
utrpeli až v 19. kole s Martinčekom
B. Najúspešnejší hráči podľa rebríč-

ka boli: 6. Slačka 81% úspešnosť,
7. Tkáč - 80%, 24. Roško 61%, 47.
Dušan Švento 26%. Miro Lupták sa
do oficiálneho rebríčka nedostal,
lebo neodohral 40% zápasov, ale
mužstvu pomohol, keď dosiahol
69% úspešnosť. Na záver súťaže sa
v Ľubochni uskutočnil turnaj TOP
12 7. ligy a Martin Tkáč vybojoval
na turnaji výborné druhé miesto.
Mne sa na turnaji nedarilo. Ako cieľ
si dávame do novej súťaže v 6. lige
čestne bojovať, reprezentovať klub
a obec a snažiť sa udržať v 6. lige.
C-mužstvo
Marián Gejdoš - kapitán C mužstva: Ako úplný nováčik v 9. lige
sme mali od začiatku za cieľ postúpiť do 8. ligy. Cieľ sme splnili a počas celej súťaže sme neprehrali
ani jeden zápas. Náš káder tvorili:
Marián Gejdoš, Tomáš Bažík, Ľuboš Lupták, Ján Švento a Vladko
Hatala. V najťažších zápasoch nám
veľmi pomohol Martin Tkáč. Body
sme stratili len dvomi remízami
s Valaskou Dubovou B a Baničným
E. Veľmi ma tešilo, že za nás hrávali
aj dvaja žiaci Ján Švento a Vladko

Hatala, ktorí verím, že sa budú neustále zlepšovať a budú bodovať aj
v 8. lige. Vidím u nich veľký záujem
o stolný tenis a dobrú tréningovú
morálku. Verím, že 8. ligu na budúcu sezónu s našim mužstvom
udržíme. Najúspešnejší hráči boli
podľa rebríčka: 6. Gejdoš 85%
úspešnosť, 8. Bažík 78%, 12. Lupták 69%. Martin Tkáč, ktorý vypomáhal mužstvu len občas, prehral
v 9. lige jediný zápas.
Starší žiaci
Do dlhých rokoch sa náš klub prihlásil do dlhodobej žiackej súťaže.
V zostave Pavol Naď, Ján Švento
a Vladko Hatala obsadilo družstvo
tretie miesto z piatich prihlásených. Škoda, že najlepší hráč mužstva, Pavol Naď, ktorý neprehral
ani jeden zápas, družstvu často
chýbal, inak by výsledok mužstva
bol oveľa lepší. Verím, že aj do
budúcnosti sa nájdu v obci mladí
chlapci, ktorých budeme môcť do
žiackych súťaží prihlásiť.
Michal Švento

Víťazná bilancia
Dôležité bolo, že z mužstvami
na posledných štyroch miestach
v tabuľke sme neprehrali ani jeden
zápas. Potešiteľná bola aj hojná
účasť divákov na našich domácich
zápasoch. Náš najvernejší fanúšik
Mišo Puliš chodil s nami aj von.
Najúspešnejší hráči podľa rebríčka: 9. - 10. Haluška a Švento 74%
úspešnosť, 33. Sokol 46% a 34.
Cheben 44%.
Kožu lacno nepredajú
Budúci ročník bude ešte ťažší,
lebo do 5. ligy zostúpila zo 4. ligy
silná Černová a zo 6. ligy postúpili
tri veľmi silné mužstvá Švošov, Hrboltová a Liptovský Mikuláš B. Za
mužstvo môžem sľúbiť, že svoju
kožu lacno nepredáme a budeme
bojovať od zápasu k zápasu.
Práve naše A-mužstvo vidíte na

zodpovednosť za ohrozenie účastníkov cestnej premávky
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, majetkový
správca ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji vám zasiela upozornenie, ktoré sa týka vytvárania prekážok pri cestách v našej správe.
Kontrolou ciest po zimnej
údržbe 2017/2018 bolo zistené
nepovolené osádzanie kameňov,
stĺpikov, oceľových zábran a iných

prekážok v bezprostrednej blízkosti ciest vlastníkmi priľahlých
nehnuteľností. V prípade kolíznej situácie na ceste ide o priame
ohrozenie účastníkov cestnej premávky, hlavne cyklistov a chodcov,
prípadne poškodenie motorových
vozidiel. Za všetky škody na zdraví
a na majetku vzniknuté osadením
spomenutých prekážok zodpove-

dá ten, kto tieto prekážky osadil.
Upozorňujeme, že ide o porušenie zákona, ktorý citujeme: „Bez
predchádzajúceho súhlasu cestného správneho orgánu je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť,
ktorá by mohla ohroziť diaľnice,
cesty a miestne komunikácie alebo premávku na nich, alebo ktorá by realizáciou a umiestnením

bránila v potrebnej modernizácii
dotknutého úseku komunikácie,
sťažovala strojovú údržbu alebo
zhoršovala podmienky bezpečnej
a plynulej premávky na komunikáciách.“
Dezider Szabó, poverený
vykonávaním funkcie
generálny riaditeľ SC ŽSK
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V roku 1901 sa začala výstavba domov na Paračke zo severnej strany.
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