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LIKAVAN
vianočná atmosféra pred obecným úradom
V poradí už tretie Vianočné trhy mali bohatý program a vysokú účasť Likavčanov

odrazový mostík do úspešného roka
Koniec roka je časom, kedy všetci
podvedome spomalíme až zastavíme, oddychujeme a hodnotíme
uplynulých dvanásť mesiacov. Advent vrcholiaci vianočnými sviatkami dáva týmto aktivitám osobitosť a neopakovateľnú atmosféru.
Častejšie medzi nami rezonujú

“
„

Posolstvo
vianočných sviatkov
tkvie v jednote, spoločnom prežívaní, ako aj
rozdávaní
lásky a dobra.

kdh víťazom volieb
v likavke

slová ako rodina, šťastie, či láska.
Uvedomujeme si svoju krehkosť,
bytostnú potrebu byť s najbližšími,
tešiť sa z rodinnej pohody, v štedrosti a úprimnej prajnosti sa rozdávať jeden pre druhého.
Na Vianoce zabúdame na problémy, svoje potreby a povinnosti
kladieme bokom, stredobodom
pozornosti sa stáva pokoj a radosť
vyžarujúca z trblietajúcich sa očí
detí, láskavých pohladení a gest
nás ostatných. Priam úzkostlivo
myslíme nielen na svojich najbližších, ale i na tých, ktorí sú osamelí
a unavení životom, či na tých, ktorí žijú v chudobe, alebo strachu
o holý život.
Posolstvo Vianoc tkvie práve
v jednote, spoločnom prežívaní,
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ako aj rozdávaní lásky a dobra. Pevne verím, že i tohtoročné Vianoce budú
bohaté na pozornosť, nehu, lásku,
na dary tešiace oko,
no predovšetkým
obohacujúce ducha.
Nech sú prichádzajúce vianočné sviatky odrazovým mostíkom do úspešného
roka, v ktorom nech
všetkých sprevádza
pevné zdravie, naplnenie snov
a túžob, ale aj pevné odhodlanie
nepoddať sa prípadným neúspechom a úskaliam.
Dovoľte mi, na prahu blížiaceho sa nového roka, úprimne a zo

záhrada je vaša
vysunutá obývačka
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Obec Likavka v spolupráci s kultúrno-školskou a športovou komisiou
usporiadala v sobotu 13. decembra
tretie Vianočné trhy, ktoré neboli v
priestoroch kultúrneho domu, ale
na námestí pred obecným úradom. Počasie nám prialo, slniečko
krásne hrialo. Spríjemnením vianočných trhov bol Vianočný koncert, ktorý začal o 14:00.
Vianočný koncert otvoril príhovorom starosta obce Marián Javorka, deti zo ZŠ s MŠ Likavka pod
vedením učiteľky Bibiany Peniakovej, účinkovali aj naši folkloristi s
pásmom „Betlehemci“, chrámové
spevokoly a hosť koncertu - Supranka. Atmosféru vianočných trhov dopĺňal stánkový predaj, o
ktorý prejavili záujem najmä domáci remeselníci. Mrzí nás, že veľa
predajcov, ktorí ešte deň vopred
potvrdili svoju účasť, neprišli. Počas trhov a programu si návštevníci ako aj účinkujúci mohli pochutiť
na vianočnej kapustnici a vianočnom punči.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim,
návštevníkom i organizátorom
tohto predsviatočného podujatia
za vytvorenie atmosféry blížiacich
sa vianočných sviatkov.
text a foto
> Miroslava Raksová
srdca poďakovať všetkým, ktorí sa
doposiaľ akýmkoľvek spôsobom
pričinili o rozvoj našej obce, svojou obetou a oddanosťou dokázali, ako ju majú radi.
Poďakovanie patrí
tiež všetkým zamestnancom obce
a poslancom obecného zastupiteľstva,
najmä tým, ktorých
mandát pred niekoľkými dňami skončil.
Vykonávanie poctivej, náročnej a zodpovednej práce, ktorá obec bezpochyby
v budúcom roku čaká, nech sprevádza dôvera, ktorá čím väčšia je,
tým viac zaväzuje.

SUVERÉNNE.
POSLEDNÍ...

> Marián Javorka
(starosta obce)
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NA Návšteve u umelca

Mesiac október a jeseň, ktorá v ňom vrcholí sa stávajú umelcami prírody. Aj v dedine Likavka sa
nachádza množstvo umelcov, ktorí svoje nadanie
a vnímanie krásy aktívne
posúvajú iným ľuďom.
Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ
s MŠ Likavka pod vedením
učiteľky Blaškovej znovu s
s nadšením navštívili v októbri dielňu umeleckého
maliara J. Guráňa. Svojím
ľudským prístupom, zaujímavým i pútavým rozprávaním a nadšením hlavne pre stvárnenie ľudovým motívov je umelcom,
ktorý vás nadchne a otvorí vám dvere do komnaty umenia. Veríme, že aj
naše deti vďaka ochote umeleckého maliara J. Guráňa preniknú do sveta
výtvarných pojmov a tvorivosti.

rekonštrukcia školy

Bez akéhokoľvek narušenia vyučovacieho procesu pokračovali v novembri práce na odstraňovaní havarijného stavu obvodového plášťa
- okien na budovách Základnej školy s materskou školou Likavka, na
riešenie ktorého poskytlo ministerstvo školstva našej obci finančné prostriedky vo výške 70 000 eur. Výmena okien sa uskutočňovala rýchlo a
profesionálne. Počasie prácam prialo, všetky aktivity mali skončiť ešte v
novembri.

nová autobusová stanica

Priestory autobusovej stanice Ružomberok a priľahlého autobusového
nástupišťa sa nachádzajú
na hranici katastrov nášho
okresného mesta a obce
Likavka. Väčšia časť, vrátane administratívnej budovy, leží v našom chotári. Z
tohto dôvodu bol starosta
obce Marián Javorka 21.
novembra na slávnostnom
akte uvedenia tejto budovy do prevádzky.
Budova prešla v roku
2014 totálnou rekonštrukciou. Pôvodná stavba bola prakticky celá asanovaná. Na jej základoch vyrástla nová moderná budova s dvoma nadzemnými podlažiami a podzemnými garážami. Na prízemí sa nachádza
útulná čakáreň a zároveň klientské centrum, rovnako ako priestory pre
dispečerov a šoférov, nachádza sa na ňom i zadasadacia miestnosť. WC
pre cestujúcich sú k dispozícii v osobitných priestoroch budovy so samostatným vchodom.
Druhé podlažie je určené vedeniu spoločnosti SAD Liorbus, a.s. Ružomberok a jeho ekonomickému oddeleniu, ktoré sa sem definitívne sťahujú
z budovy na Bystrickej ceste v Ružomberku. Celú investíciu vo výške pri-

viete, že...

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Likavke
sa uskutočnilo 9. decembra v kultúrnom dome.

bližne 850 000 eur (plánované rozpočtové náklady 1,1 mil eur sa podarilo
výrazne znížiť) financoval tento významný autobusový prepravca zo svojich zdrojov a je to v poradí štvrtá veľká investícia spoločnosti za posledné roky v rámci revitalizácie vlastných zariadení (viď napr. rekonštrukcie
autobusových nástupíšť v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši).
Nové, reprezentatívne priestory pôsobia veľmi prakticky a elegantne.
Nezostáva nám teda nič iné len spoločnosti na čele s generálnym riaditeľom Ing. Hološom popriať všetko dobré a tešiť sa na vynikajúce partnerské vzťahy s našou obcou.

chodník ku hradu je krajší

V sobotu 11. októbra skupinka likavských turistov a zároveň priaznivcov
hradu Likava zorganizovala ďalšiu tohtoročnú brigádu, ktorej cieľom bolo
obnoviť časť turistického
chodníka k našej historickej dominante. Deväť
obetavých spouobčanov
postupne rozmiestňovalo
päť-šesť ton frézovaného
asfaltu po povrchu dažďami a eróziou zničeného
chodníka. Celkovo sa ho
takto podarilo zrekonštruovať asi 200 metrov. Materiál na miesto brigády zabezpečila obec
Likavka. Turistov ale i samotných obyvateľov obce bude isto zaujímať, že
ani počas výstavby diaľnice neprídu o možnosť navštíviť našu kultúrnu
pamiatku. Zhotoviteľ stavby diaľnice D1 v úseku Hubová-Ivachnová Združenie Čebrať - vybuduje v mieste pod premostením, v ktorom teleso
diaľnice prekrýva úsek prístupového hradného chodníka drevenú prestrešenú galériu a samotný chodník rozšíri a zaopatrí štrkovým lôžkom.
Tieto bezpečnostné opatrenia budú realizované na podnet obce Likavka.

mikuláša niektorí odignorovali

Obec Likavka pripravila v piatok 5. decembra 2014 pre všetky dobré
deti, ktoré majú trvalý pobyt v Likavke a sú vo veku
od 1 do 10 rokov, stretnutie
s Mikulášom pred obecným
úradom. Mikuláša aj s jeho
pomocníkmi už netrpezlivo
očakával zástup nedočkavých detí aj s rodičmi. Na
tvárach detí sa objavili
úsmevy, poniektorí sa aj
báli. Tí smelší sa odmenili
Mikulášovi aj básničkou či
pesničkou. Organizátorov
podujatia veľmi mrzí odignorovanie tohto pekného sviatku pre deti zo
strany niektorých spoluobčanov. Mikulášske balíky, ktoré si v deň podujatia neprevzali deti, ktoré majú na to nárok, putujú do detského domova.
Balíky sa po termíne spropagovaného podujatia nevydávajú.
> (red)
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Mikuláš tento rok zavítal do základnej aj materskej školy,
pred obecný úrad, ako aj medzi deti na pôde hasičskej zbrojnice.

víťazom volieb kdh, smer bude bez poslanca
Voľby starostu: Marián Javorka dostal od Likavčanov 1 133 hlasov, Vladimír Klopta len 214
Naopak, porazenými sú všetci
kandidáti vládnej strany Smer-SD.
Hoci ich kandidovalo deväť, do
obecného zastupiteľstva neposunuli Likavčania vo voľbách ani
jedného. Sedem z deviatich poslancov bude mať v Likavke
Volebná účasť
KDH, dvaja ďalší kandidovali
Likavka 58,78% (1. okrsok - KD - 56,29%, ako nezávislí.
2. okrsok - ZŠ - 61,04%)
Marián Javorka, ktorý vo
funkcii starostu pôsobil aj
VoĽBY STAROSTU LIKAVKY
(za menom a priezviskom kandidáta uvádzame v období 2010-2014, kandizískaný počet hlasov a percentuálne vyjadrenie) doval znovu, pod hlavičkou
Marián Javorka KDH
1 133 (80,35%) KDH. Získal 1 133 hlasov, čo
Vladimír Klopta Smer
214 (15,18%) je 80,35%. a svojich protiMarián Šefar nezávislý
63 (4,47%) kandidátov totálne prevalcoval. V okrsku č. 1 (KultúrVOĽBY POSLANCOV
ny dom) ho volilo 516 ľudí,
(zvolení poslanci sú vyznačení tučným písmom,
v druhom okrsku (ZŠ) dostal
za menom a priezviskom uvádzame politickú
617 hlasov. Vladimír Klopta
nomináciu a počet získaných hlasov)
Peter Brtko
KDH
560 bol kandidátom na starostu
Mária Mravcová
KDH
549 za stranu Smer-SD. Získal
Edita Homolová
nez.
540 214 hlasov (15,18%). V kulMichal Švento
KDH
517 túrnom dome ho zakrúžkoVladimír Hatala
KDH
508 valo 95 voličov, v základnej
Daniel Krížo
nez.
497 škole 119. Martina Šefara,
Miroslav Brtko
KDH
486 ktorý sa uchádzal o post staMarián Mliečko
KDH
486 rostu ako nezávislý, volilo 63
Daniela Pongráczová
KDH
440 ľudí (4,47%); v prvom okrsku
Daniela Rázgová
Smer
413 25, v druhom 38.
V zastupiteľstve bude
Igor Marton
Smer
392
pôsobiť
deväť poslancov.
Miroslav Brtko
nez.
385
Jozef Peniak
Smer
362 Najväčšiu dôveru prejavili
Vladimír Klopta
Smer
343 Likavčania Petrovi Brtkovi
Peter Žáčik
SNS
321 (KDH, 560 hlasov), nasleIveta Žerebáková
Smer
320 dujú Mária Mravcová (KDH,
Radoslav Matejka
KDH
318 549); Edita Homolová (neJozef Nemček
nez.
307 závislá, 540); Michal Švento
Jaromír Pavlík
Smer
285 (KDH, 517); Vladimír Hatala
Michal Kondra
Smer
267 (KDH, 508); Daniel Krížo (nePavol Mračko
KDH
260 závislý, 497); Miroslav Brtko
Dušan Štefaničiak
Smer
238 (KDH, 486); Marián Mliečko
Juraj Pšeno
Smer
234 (KDH, 486) a Daniela PonPeter Bachan
OKS
153 gráczová (KDH, 440).
Napriek tomu, že strana
Silvester Brtko
SDS
110
Vladimír Konfál
Nova
108 Smer-SD nominovala za
Jozef Bakoš
SDS
93 kandidátov na poslancov Likavky známe osobnosti, ako
Zdroj: likavka.sk
napríklad Igora Martona,

Absolútnym víťazom komunálnych volieb 2014 v Likavke sa stala
politická strana KDH. Okrem kresla
starostu získali kresťanskí demokrati aj sedem z deviatich mandátov v obecnom zastupiteľstve.

z našej matriky
:: Naši malí spoluobčania:
Noemi Šventová, Lenka Mokošová, Nela Brtková, Niko
Banáš, Karin Kušnírová, Jakub
Kurčík, Jakub Sliacky, Sofia
Rázgová, Mária Chorváthová,
Dávid Jarabák, Bruno Murín,
Stella Bažíková, Paulína Ružeková, Tobiáš Čukan, Vanesa
Martonová, Ela Salvová.
:: Manželstvo uzavreli:
JUDr. Matej Blahút – Anna Babicová, Milan Oravec
– Veronika Vieriková, Ing. Miroslav Koleda – Mgr. Jana
Sedlárová, Bruno Pečner – Veronika Lubelcová, Milan Mišovič – Lenka Kováčová, Martin Ilko – Katarína
Kunová, Mgr. Michal Novák – Mgr. Mária Tejiščáková,

58,78%
bola účasť voličov v Likavke
na komunálnych voľbách ,
ktoré sa uskutočnili
15. novembra 2014.
Jozefa Peniaka či Jaromíra Pavlíka,
neprešiel z nich ani jeden. Najbližšie k zvoleniu mala Daniela Rázgová, dostala 413 hlasov, k mandátu
jej chýbalo 27 krúžkov.
Volebná účasť bola pomerne vysoká. Spomedzi 2 426 zapísaných
voličov si obálky prevzalo 1 426,
čo predstavuje účasť 58,78%.
V kultúrnom dome volilo 56,29%
oprávnených voličov; v základnej
škole bola percentuálna účasť ešte
o niečo vyššia – 61,04%.
Marián Javorka išiel do volieb
v roku 2010 s heslom „Občan na
prvom mieste“. Uspel, Likavčania
ho zvolili za starostu, podobne
ako v tomto roku. Tentoraz si však
za heslo svojho 36-bodového volebného programu vybral slogan:
„Na dobrom stavajme, zo zlého sa
poučme.“
Pre obecnú webstránku definovali svoje priority v nasledujúcom
volebnom období takto: „Predovšetkým sa chcem sústrediť na
vytváranie podmienok na rozvoj
bytovej výstavby, rozšírenie ponuky služieb pre občanov, chcem
začať s prestavbou reštaurácie, pokračovať v oprave ciest, vybudovať
športoviská a ihriská pre mládež,
nezabúdať na staršiu generáciu a
organizovať množstvo kultúrnych
a spoločenských podujatí pre celú
dedinu.“
> Michal Domenik

Martin Šnauko – Ľubica Oravcová, Matúš Marton – Barbora
Grajciarová, Ing. Marián Javorka – Jana Pajungová, Dávid
Homola – Veronika Lesáková,
Martin Ševčík – Ing. Jana Kozicová, Ján Timko – Terézia Maliňáková, Ing. Zdenko Kohút
– Bc. MUDr. Katarína Pethőová.
:: Opustili nás:
Oľga Buková, 81 r.; Eduard
Marton, 73 r.; Dušan Zelinka, 66 r.; Adela Trepáňová,
89 r.; Vlasta Pažítková, 88 r.;
Anna Sýkorová, 90 r.; Vladimír
Chorváth, 57 r.; Viliam Durdík,
75 r.; Jolana Durdíková, 86 r.; Jozef Mokoš, 65 r.
> (red), foto: iconfinder.com
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STRUČNE
silvester 2014 pred
obecným úradom

Privítať Nový rok 2015 môžete,
ako tradične, aj tentokrát nielen
doma. Obec Likavka znovu pripravuje, a zároveň pozýva všetkých
obyvateľov na spoločné vítanie
Nového roka, ktoré bude v stredu
31. decembra od 23:30 pred budovou obecného úradu.

plavecký výcvik
žiakov 4. ročníka

Podobne ako po iné roky, aj štvrtáci našej školy ZŠ s MŠ Likavka
pod vedením p. učiteľky Čutkovej
v októbri úspešne absolvovali ,,Desaťdňový plavecký kurz.“ Veru na
niektorí k vodnému svetu nemali
veľkú dôveru, ale úžasní inštruktori
a chuť zažiť zábavu i sa niečo naučiť, boli hnacou silou aj pre naše
deti. Postupne sa oboznamovali
s vodou, naučili sa splývať, všetci
zvládli základné plavecké štýly a s
radosťou sa vyšantili pri skokoch
do vody.

oDstrely v čebrati

V polovici októbra sa začali na tuneli Čebrať vykonávať trhacie práce
– odstrely. Pred každým odstrelom
sú vyhlasované signály: 15 minút
pred odstrelom 2 dlhé tóny tlakovzdušnou sirénou; 1 minútu pred
odstrelom 1 dlhý tón tlakovzdušnou sirénou; po odstrele a skonštatovaní, že nehrozí nebezpečenstvo
ďalších výbuchov ukončujúci signál – 1 krátky tón tlakovzdušnou
sirénou. Vyzývame a upozorňujeme
občanov, aby sa zbytočne nepribližovali k pracovisku tunela a svojim
konaním neohrozovali bezpečnosť
práce pracovníkov a neohrozovali
svoje zdravie a bezpečnosť.

ZDRAVO V ŠKOLE
Posledné týždne mesiaca október sa niesli v našej škole ZŠ s MŠ
Likavka v znamení zdravia a zdravej výživy. Žiaci sa zaujímavým a
tvorivým prístupom formou pracovných listov, prezentácií a skupinových prác postupne dozvedeli základné informácie o zdravej
výžive a vitamínoch, ktoré sú pre
človeka potrebné, i o špecifikách
niektorých druhov ovocia,ktoré sa
využívajú v lekárstve či v kozmetickom odvetví, atď. Naše „zdravé
snaženie“ bolo odmenené úžasným ovocným šalátom pre každého žiaka i učiteľa našej školy.
(likavka.sk)
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Obec sa zapojila do celonárodnej zbierky Hodina deťom, v prípade záujmu
môžete do konca januára prispieť do pokladničky v podateľni obecného úradu.

K

ultúrne bohatstvo Liptova, klóru, a tak vštepuje deťom lásku riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka, Soňa Bara- ktorého sa ujal René Kováčik, riaktorého súčasťou je aj obec ku klenotom minulosti.
nová, ZRŠ pre MŠ Likavka a Renáta diteľ združenia a slávnostné udeľoLikavka, môžeme považovať
Naša materská škola sa dňa 1. 6. Mudičková, koordinátorka regio- vanie certifikátov.
za jedno z najkrajších v rámci Slo- 2014 po splnení podmienok stala nálnej výchovy v MŠ Likavka.
Program pokračoval pracovvenska. Je žriedlom minuným rokovaním v sekciách,
losti, pokladom súčasnosv rámci ktorého sa učitelia,
ti a nádejou budúcnosti.
členovia združenia a hosNaša materská škola
tia z Pedagogických fakúlt
v Likavke si uvedomuje,
Banskej Bystrice a Levoči
že nezastupiteľné miesto
zaoberali praktickými asMaterská škola v Likavke sa stala členom Združenia pedagógov zo
v uchovávaní kultúrneho
pektami problematiky regiškôl s regionálnou výchovou. Uvedomujeme si, že svoje miesto
bohatstva má aj edukácia,
onálnej výchovy, vymieňali
v uchovávaní kultúrneho bohatstva má aj edukácia.
a preto sa v rámci svojej
si skúsenosti a poznatky.
profilácie zamerala na reOživením a povzbudením
členom Združenia pedagógov zo
Výročnú konferenciu Združenia do ďalšej práce bola prehliadka
gionálnu výchovu.
Skoncipovala ciele edukácie škôl s regionálnou výchovou. Zís- pedagógov zo škôl s regionálnou žiakov z členských škôl pod násmerujúce k šíreniu a udržiavaniu kaný certifikát „Škola s regionálnou výchovou otvorili svojimi prího- zvom „Regionálne pexeso“. Deti
kultúrneho dedičstva a počas ce- výchovou” nám bol slávnostne vormi Anna Sojková, riaditeľka ZŠ počas nej prezentovali regionálnu
lého školského roka deťom pribli- odovzdaný na výročnej konferen- M. Bela–Funtíka z Očovej a Jaro- výchovu svojej školy. Svojimi scénžuje zvyky a tradície dávnej minu- cii združenia, ktorá sa konala dňa slav Dominik, starosta obce Očová. kami, piesňami, tancami a hrami
losti prostredníctvom hier, piesní, 7. novembra v Očovej. ZŠ s MŠ v Po nich nasledovalo zhodnotenie predstavili tradície a zvyky svojho
tancov, literárneho umenia a fol- Likavke zastupovali Ľuboš Birtus, činnosti združenia za rok 2014, regiónu. Počas celej konferencie
zároveň prebiehala aj výstava krojov, tradičných výrobkov, náradia,
materiálu a remeselné dielne –
tvorivé aktivity.
Z Očovej sme si priniesli plno
zážitkov, poznatkov, nápadov, príjemne strávených chvíľ a certifikát,
ktorým sa naša materská škola stala členom Združenia pedagógov
zo škôl s regionálnou výchovou.
> Renáta Mudičková

regionálna výchova v škôlke

“
„

Počas celého
školského roka deťom
približujeme zvyky
a tradície z dávnej
minulosti,
formou hier...

165 jubilantov
v kultúrnom dome

V rámci Mesiaca úcty k starším sa
uskutočnilo v stredu 29. októbra
2014 v Kultúrnom dome Likavka
„Stretnutie jubilantov“, ktoré pripravili pracovníci obecného úradu.
Posedenie otvoril slávnostným
príhovorom starosta obce Marián
Javorka. Obec pozvala 165 jubilantov, ktorí v priebehu roka dovŕšili
65, 70, 75, 80 a viac rokov. Starosta obce im osobne odovzdal kvet
a vecný dar v hodnote 10 eur. Všetci jubilanti sa podpísali do Pamätnej knihy.
O kultúrny program sa postarali
naši divadelníci ZO ZDOS veselohrou Ondreja Lanovca „Keď ženy
veria v bosorky“. Oslávencom prajeme ešte veľa rokov prežitých v
zdraví a spokojnosti . Ďakujeme
zúčastneným, že prijali pozvanie
na posedenie a účinkujúcim za
pekný umelecký prejav.
> (red)

likavka kedysi
Fotografia z archívu Liptovského
múzea v Ružomberku
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Kultúrne podujatie Orient show 2014, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome
29. novembra, zaujalo mnoho zúčastnených divákov.

záhrada je vašou vysunutou obývačkou
Od 1. januára budúceho roka má vstúpiť do platnosti nový zákon o odpadoch
Keďže naša obec je vidieckym sídlom, takmer všetci bývame v rodinných domoch. Tento druh bývania sa vyznačuje súkromným
vonkajším priestorom, ktorý nazývame záhradou. Funkcie záhrady
v minulosti a dnes sa od seba líšia a v niektorých prípadoch sa čoraz
viac vzďaľujú.
Že je niečo staré alebo tradičné
však ešte neznamená, že nemá
miesto v modernej spoločnosti.
Hlavnou funkčnou náplňou
našich záhrad v minulosti bolo
pestovanie plodín a chov domácich zvierat. Takmer za
každým domom sa rozprestierala úhľadná úžitková záhrada s hriadkami zemiakov
a zeleniny. Miesto tam mal
ovocný sad, prípadne aspoň pár ovocných stromov
a kríkov. Časť pozemku bola
priestorom pre chov hydiny,
v záhumienkoch sa pásol dobytok. Záhrada tu nebola na
to, aby bola pekná, ale hlavne funkčná. Aj napriek tomu
boli predzáhradky výkladnou skriňou každej dediny.
Ako fasády našich domov je
to predsa priestor, ktorý je
všetkým na očiach. Tu si našli
svoje miesto okrasné kvetiny,
či voňavá bylinková záhradka.
Na priedomí si mohol človek
posedieť v tieni orgovánu,
prehodiť pár slov s okoloidúcimi,
vymeniť si so susedkou recepty.
Málokto by to povedal, ale táto
časť záhrady mala v minulosti
veľmi dôležitú sociálnu funkciu.
Ľudia akoby viac žili vonku.
Je len samozrejmé, že nie všetci z nás majú taký silný vzťah k
rodnej hrude a po návrate z práce nemáme ešte záujem rýpať

sa v zemi pre pár kúskov mrkvy.
S meniacou sa spoločnosťou sa
mení aj funkcia záhrady. Očakáva-

Každý z nás si pod slovom estetický
zrejme predstaví niečo iné. Z nejakého zvláštneho dôvodu si však v súvislosti s modernou záhradou veľa
ľudí vybaví práve katalógovú záhradku olemovanú radom tují, s plochou dokonale sterilného trávnika
a nebodaj jazierkom ľadvinkového
tvaru s mostíkom. A všetko to treba
poistiť dvojmetrovým múrom aby
nám túto krásu nikto neukradol.
Samozrejme trochu preháňam, ale

me od nej priestor, kde si môžeme
oddýchnuť, načerpať nové sily, potešiť svoje oko pohľadom na niečo
pekné. Niekde tu sa začína uplatňovať aj osoba záhradného architekta,
ktorý je nápomocný pri estetickom
a funkčnom stvárnení priestoru, prípadne osoba záhradníka pri samotnej realizácii a starostlivosti.
A to je niekedy kameň úrazu.

nejako takto vyzerá nočná mora
záhradného architekta.
Mohlo by sa zdať, že tradičnú
vidiecku záhradu považujem za
tú najkrajšiu a najvhodnejšiu. Ja
sama však nemám obľúbený štýl.
Idea záhrady môže byť akákoľvek,
pokiaľ je zrealizovaná vkusne. Ani
to však nestačí, najdôležitejším
faktorom pri navrhovaní záhra-

NApísali nám...
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Každý
z nás si pod slovom estetický
zrejme predstaví niečo iné.
Z nejakého zvláštneho dôvodu
si však v súvislosti s modernou
záhradou veľa ľudí vybaví práve
katalógovú záhradku.

dy je jej umiestnenie. Použijem
jednoduchý príklad s japonskou
záhradou. Sú prekrásne, majú
dokonalú symboliku, kompozíciu
a zmysel pre detail. Rada sa na
ne pôjdem do Japonska pozrieť.
Ale ako by to asi vyzeralo, keby
pred storočnú horáreň osadím umelú skalu s malou japonskou pagodou navrchu a
každé ráno pohrabem okolo
rozsiahlu štrkovú plochu do
tvaru kruhov vo vode? Myslím,
že by sa všetci škrabali na hlave.
Rovnako sa škrabem, keď pri
prechádzkach dedinou narazím na balustrády, barokové
fontánky, zámkové dlažby hýriace farbami a tuje vystrihané do vývrtiek. Čo tým chcel
asi autor povedať...?
Nechcem však nikoho uraziť, práve naopak. Venujte sa
svojim záhradkám a netrápte sa ak vám sused povie, že
trpaslík je gýč. Myslite len na
to, že záhrada je vaša vysunutá obývačka a mali by ste
sa v nej cítiť príjemne. A pri
jej realizácii zapojte trochu sedliackeho rozumu, rozhliadnite sa
okolo, inšpirujte sa prírodou, alebo sa spýtajte starej mamy. Pretože, čo je užitočné, môže stále byť
pekné a z tuje si nič chutné alebo
zdravé neodtrhnete.
> Klára Zuskinová
(záhradný a krajinný architekt)
ilustračné foto gardenwebs.net

zdržme sa bezohľadnosti v uliciach

Neúprosne sa nám blíži zimné obdobie a s tým súvisí aj odpratávanie snehu v uliciach. Napriek upozorneniam a výzvam zo starostu obce o parkovaní vozidiel na verejných komunikáciách (cestách), nedodržiavajú sa, ale sťažnosti na odpratávanie snehu sú. Ale to je len jeden problém. Ďalší
problém je prechod chodcov po chodníkoch. Ako môže chodec ísť po chodníku keď na ňom stojí auto. A to nehovorím o prechode po chodníku
matky s kočíkom alebo na invalidnom vozíku, čo je môj prípad. Skúste ísť po Hollého ulici smer cesta Ružomberok - D. Kubín alebo opačne, aby
ste nestúpili na vozovku, a to ešte pribúda problém so schádzaním a vystupovaním na chodník. Kto bude zodpovedný v prípade zrazenia chodca
na ceste, keď musí vstúpiť na vozovku? Aká je bezohľadnosť vodičov, ktorí parkujú na chodníku a nedodržiavajú zákon o cestnej premávke, ktorý
hovorí že vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu ak zostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Prosím nebuďme bezohľadní
voči sebe, rešpektujme sa navzájom, veď sa blížia sviatky pokoja a porozumenia.
> Róbert Fajta

6

viete, že...

LIKAVAN 4/2014
noviny.likavan@gmail.com

Počas Katarínskej zábavy v kultúrnom dome
hrali do tanca kapely Vitámín a domáca Hudbička.

S

myšlienkou
vybudovať pripadali len areál základnej školy
Financie na stavbu ihriska sa po- dostavbu ihriska poskytla 450 eur.
v obci hokejbalové ihrisko a obecného športového klubu. Ke- darilo získať z grantového prograŠportoví nadšenci sa pustili do
oslovila obecné zastupiteľ- ďže školský dvor je určený najmä mu spoločnosti Mondi SCP Ru- práce a obstarávania potrebnéstvo partia mladých ľudí, ktorí sa deťom, základy ihriska sa začali žomberok., ktorej aj touto cestou ho materiálu. S veľkou dávkou
už niekoľko rokov venujú
nadšenia a remeselnej
tomuto športu a chceli
zručnosti, po večeroch
by ho rozvíjať i na súťaža víkendoch poctivo brinej úrovni. Táto skupinka
gádovali a ihrisko rástlo
bola ochotná ihrisko vyako z vody. Konečnú pobudovať svojpomocne
dobu nový hokejbalový
Priestorov na vybudovanie ihriska nebolo veľa, do úvahy prichádzal
– brigádnicky, od obce
stánok nadobudol po
len areál základnej školy a obecného športového klubu.
požadovala len finančpribližne dvojmesačnej
Keďže školský dvor je určený hlavne deťom, voľba miesta bola jasná.
né krytie tohto projekdrine a slávnostne bol
tu a určenie vhodného
daný do užívania 13. destavať na asfaltovej ploche vedľa ďakujeme za poskytnutie finanč- cembra počas narýchlo zorganizomiesta.
Priestorov na vybudovanie ih- futbalového ihriska a tenisových ného príspevku vo výške 1 700 vaného turnaja.
eur. Obec zo svojho rozpočtu na
riska nebolo mnoho, do úvahy kurtov.
Ihrisko, určené prevažne na
hokejbal, premeníme
v zime v prípade priaznivého počasia na ľadovú plochu, na ktorej
sa budú môcť vďaka
čoskoro dobudovanému osvetleniu vyblázniť celé rodiny. Hodiny,
kedy budú ihrisko na
športové účely využívať
hokejbalisti presne určíme, ostatný čas bude
toto naše športovisko
určené širokej verejnosti.
Športový areál OŠK
Likavka sa tak priblíži
svojmu viacúčelovému
určeniu pre vyznávačov
aktívneho pohybu. Poďakujme sa preto skupine športových nadšencov nielen slovne,
ale najmä zodpovedným užívaním kvalitne
a oduševnene zrealizovaného diela.

ihrisko (nielen) pre hokejbal

> Marián Javorka
(starosta Likavky)

cieľ splnený. účastníci spoznali likavku a jej históriu
Blíži sa koniec roka a je dobré si zaspomínať na uplynulú
športovú sezónu. Mám na mysli
podujatie, ktoré organizuje Klub
nadšencov amatérskej cyklistiky
už niekoľko rokov v Likavke. Do
našej obce sa na 35. ročník cykloturistického podujatia Okolo
Liptova zišla rekordná účasť
priaznivcov cykloturistiky – 80.
V dňoch 31. 7. až 3. 8. Klub Nadšencov Amatérskej Cyklistiky
pripravil bohatý športový, ako aj
kultúrnospoločenský program.
V Likavke na futbalovom štadióne sa zišli priatelia cykloturistiky
z celého Slovenska, ba aj z Českej
republiky z družobných Slatiňan.
Priatelia z Čiech prišli aj s kapelou, ktorá zabávala spolu s pripraveným programom. Účastníci
absolvovali v piatok tradičnú eta-

pu Okolo Liptovskej Mary s návštevou kultúrnych a historických
pamiatok. Po príchode ich v cieli
čakala opekaná klobáska s pivom.
PRIVÍTANIE CEZ SKYPE
Večer všetkých prítomných prekvapil a privítal predseda klubu
R. Fajta cez skype, nakoľko v tom
čase bol v nemocnici. Ešte že to
umožnila výpočtová technika pripravená na kvíz. Následného kvízu
Ako poznáš Slovensko sa zúčastnili
všetci prítomní, prví desiati získali
vecné ceny pripravené organizátormi. V súťaži sa nedali zahanbiť
ani priatelia z Čiech, ktorí dokázali,
že Slovensko dobre poznajú. Potom sa už na scénu dostala kapela
Sejkorovci z Čiech. Pohladila sluch
a zahrala do tanca.
V sobotu sa účastníci vybrali na

Podbanské autobusom s prívesom. Po vyložení nasadli na bicykle
a navštívili Kôprovú dolinu s Kmeťovým vodopádom. Cestou späť
sa zastavili v skanzene v Pribyline.
Počas prestávok v Liptovskom
Hrádku a Liptovskom Mikuláši spoznali históriu horného Liptova. Po
príchode do cieľa ich čakal chutný
guláš uvarený členkami klubu. Po
príhovore a privítaní starostom
obce bola pripravená folklórna
skupina z Likavky so svojím hodi-

80
priaznivcov cykloturistiky
prišlo do Likavky na 35.
ročník akcie Okolo Liptova

novým programom, v ktorom
predviedla ľudové zvyky z Likavky (máje, bursa). Po vystúpení
bola beseda s J. Javorkom ml.,
majstrom Slovenska kategórie
masters C v cyklistike. Do neskorých nočných hodín robil zábavu
dídžej Peťo.
Z KALAMIEN DO LÚČOK
V nedeľu bola pripravená cyklotrasa do Kalamien a Lúčok spojená s kúpaním. Po príchode do
cieľa sa skonzumoval zvyšok gulášu. Účastníci sa s uspokojením
rozchádzali do svojich domovov
so slovami že radi prídu aj o rok.
Zraz splnil očakávania organizátorov ako aj účastníkov. Spoznali
Likavku, jej zvyky z histórie, ale aj
okolité mestá a prírodu.
> Róbert Fajta
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Od októbra 2014 je v Likavke, v budove potravín CBA,
otvorené nové obchodné miesto jednej z poisťovní.
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Pohár Pre likavku
vybojovali naše
skvelÉ hasičky

suverÉnne. Poslední...
Len dve výhry a jedna remíza počas celej jesennej časti.
Futbalisti OŠK Likavka uzatvárajú pelotón 5. ligy.
Výprasky 0:6 s Martinom, 1:6
s Palúdzkou, ale aj 0:5 s Diviakmi.
To je len časť jesennej „vizitky“ futbalistov OŠK Likavka, ktorým patrí
v zimnej prestávke jednznačné posledné 14. miesto. Ešte hrozivejšie
vyzerá skóre. Naši hráči dokázali
streliť len 19, a inkasovať až 48 gólov. Na predposledný tím súťaže,
ktorým je nováčik z Lipovca, strácajú štyri body. Rovnaký počet 11
bodov má aj dvanásta Dúbrava.
V TOTáLNEJ KRíZE
Tréner Martin Bartoš po niektorých zápasoch len ťažko hľadal
slová. „Sme v totálnej kríze,“ priznal
po stretnutí s Oravskou Jasenicou,
ktoré Likavčania na domácom ihrisku prehrali 1:4. „Svojich chlapcov
nespoznávam,“ pokračoval v hodnotení jednej z mnohých prehier.
„V minulej sezóne sme skončili na
4. mieste. Mužstvo však v súčasnosti ukazuje sotva desatinu z minuloročného štandardu. Začiatok
duelu bol nádejný, no od stavu 0:2
už bolo po zápase.“
Kouč OŠK mal hlavu v smútku aj
po rovnakej prehre, a tiež na domácom trávniku, proti Turčianskej

tabuľka 5. ligy, sk. b

1. Diviaky
13 11
2. Palúdzka
13 7
3. Kláštor p. Zniev. 13 7
4. Turč. Štiavnička 13 7
5. Demänová
13 6
6. Martin B
13 7
7. Oravská Jasenica 13 5
8. Bešeňová
13 5
9. Švošov
13 5
10. Nižná
13 5
11. Bobrov
13 5
12. Dúbrava
13 3
13. Lipovec
13 2
14. likavka
13 2

1 1
4 2
3 3
2 4
3 4
0 6
3 5
2 6
1 7
1 7
0 8
2 8
5 6
1 10

32:14
35:20
22:12
34:14
19:17
31:31
17:17
30:29
25:28
13:17
24:27
12:25
11:25
19:48

34
25
24
23
21
21
18
17
16
16
15
11
11
7

Štiavničke. „Rátam už dni, kedy sa
konečne skončí jesenná časť ligy,“
priznal po porážke. „V zime by sa
do družstva mali vrátiť hráči, ktorí boli zranení. Jednoznačne však
treba mužstvo prekopať. V tejto
sezóne zatiaľ negujeme všetko, čo
sme za roky v Likavke vybudovali.“
VÝHRY V NIŽNEJ A DÚBRAVE
Sklamanie podľa neho prichádzalo najmä od hráčov, od ktorých sa
očakávala vedúca funkcia v tíme.
„áno, práve oni sú najslabší,“ dodal
M. Bartoš. A keď opory nepodávali
adekvátne výkony, Likavka klesala
v tabuľke. Nižšie ako na posledné
miesto sa už (chvalabohu) ísť nedá,
a jeseň skončila. Pohľad na ligový
pelotón musí rozosmutniť každého Likavčana...
Len Nižnej a Dúbrave dokázali
hráči OŠK uchmatnúť všetky body.
Oravcov na ich trávniku rozbili 5:1,
Liptákov z bývalej baníckej obce
porazili doma tesne 3:2. Siedmy
bod im zabezpečila remíza z nováčikom súťaže z Lipovca – 1:1.
LIKAVKA NECHCE VYPADNÚŤ!
Výpočet prehier je však podstatne dlhší. Celkovo ich je 10, a každá
z nich sa skončila o viac ako dva
góly v neprospech Bartošovho
družstva. Mrzí tiež fakt, že posledných jesenných šesť kôl prehrala
Likavka v rade za sebou.
Súčasný pohľad na tabuľku však
určite nie je vedeniu klubu, ani realizačnému tímu či hráčom ľahostajný. Likavka rozhodne nechce z piatej ligy vypadnúť, práve naopak!
Nádejou by mal byť nielen avizovaný návrat zranených, ale snáď aj
nový elán, energia a oduševnené
výkony v jarnej časti, ktorá sa začína v druhej polovici marca.
OŠK sa v prvom kole roku 2015

predstaví na ihrisku Demänovej,
potom si doma zmeria sily s Nižnou. Sú to zápasy, kde by sa mohlo
– a patrilo – bodovať. Podla možností, naplno...
BUDEME SA TEŠIŤ?
Podobne ako fanúšikovia futbalu v
našej obci, aj my v redakcii Likavana
veríme, že keď vyjde ďalšie číšlo
našich obecných novín, budeme
sa z pohľadu na tabuľku tešiť.
Štadiónom pod hradom by najmä v týchto ťažkých časoch malo
znieť: „Likavka, do toho!“

10
z 13 jesenných zápasov
prehrali futbalisti OŠK
o 2 a viac gólov.
Ide o všetky prehraté
zápasy Likavky
počas jesennej čati ligy.
JeseŇ V PoDanÍ oŠK: Likavka
– Demänová 1:3, Nižná – Likavka
1:5, Likavka – Kláštor pod Znievom
1:3, Palúdzka – Likavka 6:1, Likavka – Lipovec 1:1, Bobrov – Likavka
4:1, Likavka – Dúbrava 3:2, Bešeňová – Likavka 6:4, Likavka – Diviaky
0:5, Likavka – Oravská Jasenica 1:4,
Martin B – Likavka 6:0, Likavka –
Turčianska Štiavnička 1:4, Švošov
– Likavka 3:1.
naJblIŽŠÍ PRoGRaM oŠK:
22. 3. 2015 Demänová – Likavka,
29. 3. o 15:00 Likavka – Nižná, 5. 4.
Kláštor p. Znievom – Likavka, 12.
4. o 15:30 Likavka – Palúdzka, 19.
4. Lipovec – Likavka, 26. 4. o 16:00
Likavka – Bobrov.
text a foto
> Michal Domenik

V sobotu 18.októbra 2014 si už
po siedmy krát zmeralo sily 125
mladých hasičov z Liptova, Oravy,
z okresu Nové Zámky, ale aj naši
priatelia stražaci z Poľska z OSP
Bystra. Vďaka Pánu Bohu nám počasie prialo, keďže v tomto veľmi
upršanom roku v sobotu nepršalo.
V dôsledku predchádzajúcich dlhodobých dažďov však bol lesný
terén značne podmočený a preto
veľmi nebezpečný.
I vďaka upozorneniam organizátora a trénerov mladých hasičov a
hlavne pre disciplinovanosť a opatrnosť súťažiacich, sa nikomu nič
nestalo a všetci zdraví a spokojne
dobehli do cieľa - i keď v porovnaní s ostatnými rokmi bolo vidno,
že opatrnosť na trati mala svoje
miesto, pretože celkové časy behu
boli o čosi dlhšie ako inokedy... Samozrejme niekomu sa darilo lepšie, inému horšie.
V tomto ročníku Hasičského
viacboja jednoznačne prekvapili
mladí hasiči z DHZ Černová, ktorí
zabojovali najviac a v obidvoch kategóriách sa umiestnili na prvých
miestach. V konečnom vyhodnotení o putovný pohár tentokrát hasičky z Černovej prebrali putovný
pohár minuloročným držiteľkám z
Likavky (spočítavali sa časy Zimného sústredenia z apríla a terajšieho
Hasičského viacboja).
Veľmi nás teší úspech našich
poľských priateľov, ktorí svojimi
výkonmi obsadili druhé miesta v
obidvoch kategóriách. Na treťom
mieste v kategórii chlapcov skončili hasiči z Lieseku, v kategórii
dievčat aspoň jeden pohár vybojovali pre domáci DHZ hasičky z
Likavky.
Spestrením súťažného dňa, ako
už tradične, boli sprievodné súťaže
pre družstvá, a to v skákaní v spoločnom vreci (víťaz OSP Bystra), v
preťahovaní lanom (DHZ Liesek) a
prekonávaní vzdialenosti na bedničkách (DHZ Černová). Víťazom
blahoželáme.
Veľkou poctou nielen pre organizátorov, ale aj súťažiace deti
bolo, že na súťaž sa prišiel pozrieť
aj prezident DPO SR Ladislav
Pethö, ktorý vyslovil uznanie a
obdiv na schopnosťami a výsledkami detí i nad celým priebehom
a organizáciou súťaže. Taktiež z
našej súťaže prišla urobiť reportáž aj reportérka verejnoprávnej
RTVS, ktorá vyspovedala tak organizátorov ako aj súťažiace deti,
ktoré sa podelili o svoje pocity zo
súťaže a života hasičov.
> (likavskihasici.sk)
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viete, že...

Nasledujúce číslo novín Likavan vyjde ešte pred Veľkou nocou 2015,
svoje príspevky môžete redakcii zasielať do 10. marca.

poslanci
obecného
zastupiteľstva
v likavke

2014-2018

Daniel Krížo,
Puškáreň 440, 41 r., ženatý, 4 deti,
živnostník,
krizo.d@gmail.com, 0905 490 114

Miroslav Brtko,
ČSA 690, 54 r., ženatý, 2 deti,
technický pracovník,
miroslav.brtko@vsr.sk, 0905 231 780

Mgr. Peter Brtko,
Paračka 1090, 34 r., ženatý, 4 deti,
nákupca,
brtko.peter@gmail.com, 0918 566 535

MVDr. Vladimír Hatala,
Paračka 1040, 50 r., ženatý, 3 deti,
veterinárny lekár,
vladimirhatala@centrum.sk, 0908 160 050

Ing. Edita Homolová,
Puškáreň 459, 59 r., 3 deti,
živnostníčka,
edita.homolova@vsr.sk, 0905 261 609

Marián Mliečko,
J. Hollého 393, 56 r., ženatý, 5 detí,
manažér nákupu,
mliecko_marian@centrum.sk, 0902 919 112

Mária Mravcová,
J. Hollého 145, 50 r., vydatá 6 detí,
zdravotná sestra,
marrym7@gmail.com, 0908 100 726

Ing. Daniela Pongráczová,
Štúrova 717, 47 r., 1 dieťa,
ekonóm,
pongraczovad@uvn.sk, 0905 696 724

Ing. Michal Švento,
Hviezdoslavova 894, 48 r., ženatý, 6 detí,
vedúci odboru školstva,
michalsvento@gmail.com, 0918 967 153
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