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LIKAVAN
DIVADELNÍCI NACVIČILI HRU STARÝ ZAĽÚBENEC

Na javisku oživili
likavské nárečie
Píše sa rok 2013. Niekto si hovorí, že to bude ťažký a smutný
rok, ale naši divadelní ochotníci si povedali, že ho trošku
spríjemnia. Slovo dalo slovo
a začalo sa rozmýšľať, ktorú divadelnú hru by sme si zahrali.
Boli rôzne návrhy, ale keď je
stále problém s hercami, tak
sme sa rozhodli, že si zahráme
hru Jána Chalúpku Starý zaľúbenec v likavskom nárečí. Bolo
to dosť náročné, nakoľko nikto
z nás hercov už tak nehovorí.
Viem, že to nebolo na 100%,
ale snažili sme sa. Táto hra sa
v Likavke prvý raz hrala v roku
1966. S naštudovaním hry nám
pomáhala hosťujúca režisérka
Evka Štofčíková, za čo jej ďakujeme.
Premiéra hry bola 10. marca
na doskách, ktoré znamenajú
svet v Likavke. Likavskí divák
je veľmi vnímavý, pozorný, ale
aj kritický. Doma sa vždy hrá
najťažšie, lebo nás poznáte,
a tak o to zodpovednejšie každý z nás pristupoval k svojej
role, ktorú stvárnil pre potešenie vás, našich divákov.
Veľmi sme sa potešili plnej

sále, v ktorej vládla príjemná,
radostná atmosféra, plná potlesku. To nám stále dokazuje,
že sa oplatí chodiť na skúšky
a nacvičovať pre radosť našich
divákov.
Divadelný súbor v súčasnosti
pracuje v menšom zoskupení
a snaží sa nacvičiť ročne aspoň
jednu hru. Nezapájame sa do
súťaží, ale 17. marca sme sa zúčastnili 39. ročníka Belopotockého Mikuláša v Liptovskom
Mikuláši, kde sa nám hralo
pred plnou sálou výborne
a každý z nás hercov vydal zo
seba maximum.
Dúfam, že naša činnosť bude
pokračovať v krokoch našich
generácií a nezastaví ju ani
moderná doba internetu a televízie.
Viem, že divadlo v Likavke
nezanikne, a preto sa veľmi
potešíme, keď prídete medzi
nás či mladí, alebo aj starší.
Máme pre vás dvere a srdce
otvorené. Tešíme sa na vás
a ďakujeme za odvahu a talent,
ktorým chcete potešiť aj iných.
JOLANA MAGOVÁ

Predstavenie divadelníkov sa divákom veľmi páčilo.

Dlho očakávaná monografia
obce výjde už čoskoro
V rukách máte Veľkonočné
vydanie občasníka Likavan.
Možno ste prekvapení z jeho
vydania v netradičnom termíne. Sme veľkou obcou s bohatým kultúrnym a spoločenským životom a z toho vyplýva
množstvo dôležitých informácií. Je preto potrebné, aby sa k
vám dostávali častejšie, aspoň
štyri krát ročne.
Dôkladná údržba áut
V závere minulého roka, už
po vyjdení novembrového Likavanu, sme premiestnili dve
betónové garáže k budove
hasičskej zbrojnice a odrazili povrchovú vodu tečúcu zo
Strelnice do rigola pri hlavnej
ceste. Prvé tri mesiace roku
2013 boli spojené s udržiavaním miestnych komunikácií
od bohatej snehovej nádielky.
Táto činnosť bola aj napriek
výzvam znovu bojkotovaná zo
strany niektorých obyvateľov,
a to buď parkovaním vozidiel
zasahujúcich do ošetrovanej
vozovky alebo nahadzovaním
odhrnutého snehu späť na cestu. Dôkladnou údržbou prešli
obecné automobily (KUKA-vozidlo, AVIA, LIAZ), starú
1203-ku sme dali zošrotovať.
Keď sneh ako-tak ustúpil, urobili sme v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym
podnikom a spoločnosťou Telekom SK (obom aj touto formou
ďakujem) dôkladné opílenie
drevín v koryte Likavčianky na
Družstevnej ulici a pri pekárni.
Vymenili okná za plastové
V jarných mesiacoch sa tradične orientujeme i na rekonštrukčné práce v interiéroch
obecných budov. V dome smútku bola osadená nová klimatizačná jednotka, ktorá bude
regulovať teplotu a najmä v horúcich letných mesiacoch ochladí

prehriaty
vzduch.
V
kultúrnom
dome od
januára
pracovala
technicko-stavebná
čata obce
na stavebných úpravách dvoch
miestností na poschodí nad
vstupom do kultúrneho domu,
ktoré slúžia pri spoločenských
podujatiach ako bar a miestnosť pre posedenie a tiež svadobnej miestnosti.
Povaly týchto miestností sa
tepelne odizolovali a znížili
cca o meter. Zrevidovali sme
elektrické rozvody a do sadrokartónových stropov boli osadené nové moderné svietidlá s
úspornými žiarivkami. Následne na to zamestnanci obce vymenili deväť starých pôvodných
drevených okien za plastové.
Steny sme prestierkovali, bolo
tiež odstránené staré linoleum
a položená vkusná keramická
dlažba. Miestnosti doplníme
žalúziami a novým nábytkom.
Učebňa dopravnej výchovy
V závere uplynulého roka bol
úspešne zrealizovaný aj projekt Učebňa dopravnej výchovy a jej materiálno-technické
vybavenie, ktorý bol sumou
9,5 tisíc eur dotovaný z prostriedkov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Väčšinu
prác na projekte sme robili
svojpomocne. Veľká vďaka
patrí aj dobrovoľníkom z radov likavských hasičov, ktorí
celkovo zadarmo odpracovali
581 brigádnických hodín. V
priestoroch podkrovia hasičskej zbrojnice vznikla vkusná a
slušne zariadená učebňa. Prvá
vyučovacia hodina v nej bola
(pokračovanie na 2. strane)
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...obec Likavka je v súčasnosti druhou najľudnatejšou v okrese
po Liptovských Sliačoch a pred Liptovskou Lúžnou?

Dlho očakávaná monografia obce výjde čoskoro
(pokračovanie z 1. strany)
29. januára za asistencie hospodára Obecného hasičského
zboru a dvoch príslušníkov
Policajného zboru, ale najmä
nadšených tretiakov likavskej základnej školy. V apríli v
učebni prednášajú príslušníci
Okresného dopravného inšpektorátu v Ružomberku na
tému bezpečnosť pri prechode
cez železničné priecestia.
V januári bol vypracovaný a
podaný projekt na rozšírenie
kamerového systému o ďalšie
štyri kamery, ktoré by mali
monitorovať priestory okolo
kultúrneho domu, areálu školy
a na Paračke. Jestvujúci kamerový systém bezpečne funguje
a záznamy z neho boli už dva
krát použité pri objasňovaní
priestupkov a trestných činov.
Vo februári a marci bola vypracovaná zastavovacia štúdia
a vypracovaný projekt na potenciálne začatie individuálnej
výstavby v lokalite Strážnik.
Ďalším miestom, kde by po
majetkovoprávnom usporiadaní mohla začať výstavba, je
lokalita na západnom svahu
Strážnika povyše domu dôchodcov, kde sa plánuje výstavba štyroch bytoviek. Prvé
kroky v tomto smere sme už
urobili. Nesmieme zabudnúť
ani na už toľkokrát avizovanú
výstavbu diaľničného úseku
Hubová – Ivachnová, ktorej
začiatok je v tomto roku vysoko pravdepodobný.
V rámci investičného programu Vodárenskej spoločnosti
Ružomberok bude v roku 2013
realizovaná rekonštrukcia splaškovej kanalizácie na uliciach
Puškáreň, Školská, Pod Paračkou a časti Železničnej ulice.
Veľkým úspechom pre našu
obec je aj schválenie finanč-

Postavia máje
V utorok 30. apríla o piatej
popoludní bude pred obecným úradom tradičné Stavanie májov. V programe sa
predstaví Folklórny súbor
Liptov, RK Jazz Band. Nasledovať bude zábava do desiatej večer pred hasičskou
zbrojnicou. Srdečne vás na
túto akciu pozývame.
(RED)

ného príspevku z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013,
vďaka ktorému sa rozpočet
obce zväčší o takmer 60 tisíc
eur. Zámerom tohto projektu
je v duchu zlepšenia cezhraničnej spolupráce medzi oboma
krajinami a celkového rozvoja
cestovného ruchu v prihraničných krajoch, okrem iného
aj vybudovanie drevostavby
kultúrnej informačnej kancelárie na ulici Pod hradom a
vydanie dlho očakávanej monografie obce Likavka, ktorá je
po obsahovej stránke hotová a
momentálne sa pracuje na posledných korektúrach a jej grafickom spracovaní.

Oddychová zóna
Vďaka ďalšiemu úspešnému
environmentálnemu projektu
podanému vlani na Mondi SCP
vybudujeme v jarných mesiacoch malú oddychovú zónu v
školskom dvore (v uplynulom
roku sa tento zámer pre nepriaznivé počasie nepodarilo
uskutočniť).
V spolupráci so Správou ciest
Žilinského
samosprávneho
kraja začneme v apríli na prácach pri rekonštrukcii vozovky
na križovatke Železničnej so
Silbigerovou a chodníka v tejto
križovatke. Prejazd a prechod
križovatkou sa stanú bezpečnejšími a výrazne sa zlepšia
odtokové pomery povrchovej
vody v nej.
V rekonštrukcii obecných budov budeme pokračovať ďalej,
a to na budove šatní Obecného športového klubu. V stolnotenisovej hale vymeníme
všetky okná a na tribúnke nad

prístavbou šatní vybudujeme
zábradlie pre pohodlné sledovanie futbalových zápasov.
Starú dlažbu z chodníka použijeme na vydláždenie plôch
pri zábradlí futbalového ihriska. Zvyšok dlažby položíme na
ploche medzi hasičskou zbrojnicou a dielňou pri bývalom
obecnom úrade. Východnú
stenu tejto dielne ovakujeme.
Hneď ako to mokrý terén
dovolí, začneme s budovaním
chodníka s osvetlením od provizórneho parkoviska pri moste pod hradom smerom k rodinnému domu 1058. Zrekonštruujeme tiež polorozpadnuté
zábradlie na moste v strede
Družstevnej ulice a čo najskôr
opravíme výtlky na miestnych
komunikáciách.
Dopravným inšpektorátom je
schválené aj osadenie nových
dopravných značiek na problematických úsekoch (Úboč,
križovatka pri fare) a vďaka
zmene dopravného značenia
bude do obojsmernej premávky uvedená časť ulice Za školou, a to od školskej bytovky po
križovatku pri družstve.
Menšie obecné služby
Z oblasti sociálnej politiky
dotovanej štátom je potrebné
spomenúť, že v súčasnosti je
do menších obecných služieb
(VPP) zapojených 28 obyvateľov obce, ktorí zabezpečujú
najmä údržbu ciest a chodníkov, upratovanie verejných
priestranstiev a obecných budov. Podľa platného zákona
nám úrad práce poskytol príspevok na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby
pre troch uchádzačov o zamestnanie na obdobie šiestich
mesiacov. Uchádzači zabezpe-

čujú pomoc v oblasti sociálnych služieb. Do 31. marca sme
mali na absolventskej praxi absolventku vysokej školy v rámci
Dohody s úradom práce. Od 1.
apríla sme vytvorili šesť pracovných miest na obdobie troch
mesiacov na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami.
Tento projekt je financovaný
95% zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a
Európskeho sociálneho fondu.
Zaujímavé podujatia
V najbližších mesiacoch nás
čakajú aj zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia, na
ktoré vás už teraz pozývam.
Pôjde o Zimné sústredenie
mladých hasičov, ktoré sa v telocvični ZŠ s MŠ uskutoční 13.
apríla, či 35. ročník Behu oslobodenia, ktorý sa uskutoční 14.
apríla. Druhú templársku výpravu na hrad Likava si budete
môcť v priestoroch prírodného
amfiteátra užiť 21. apríla a tradičné máje budeme sadiť 30.
apríla. Detský folklórny festival bude mať tohto roku súťažný a teda dvojdňový charakter,
uskutoční sa 1. a 2. júna.
Keďže slov vďaky a uznania
nikdy nie je dosť, za vzornú
reprezentáciu obce a aktivity
vykonané v jej prospech ďakujem našim hasičom, folkloristom, divadelníkom (mladým i
starým), sponzorom, všetkým
športovcom, poslancom obecného zastupiteľstva, členom
jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve a členom
všetkých záujmových zložiek,
ktoré v našej obci fungujú.
MARIÁN JAVORKA,
starosta Likavky

Pred dverami je Beh oslobodenia
Jubilejný 35. ročník napíšu preteky Beh
oslobodenia – O putovný pohár obce Likavka.
Preteky v cezpoľnom behu sa uskutočnia 14.
apríla, organizátori predpokladajú slávnostné otvorenie o 9.15 h. Prezentácia účastníkov
je v priestoroch kultúrneho domu od 7.15 do
10.15 h. Prezentácia sa končí 20 minút pred
štartom príslušnej kategórie.
Trate vedú miestnymi asfaltovými cestami
a lesným terénom. Najdlhšia trať meria 9,5
kilometra. Organizátori vypísali pre dievčatá

a chlapcov, ako aj ženy a mužov tieto vekové
kategórie podľa roku narodenia: 2009 a mladší, 2007-08, 2005-06, 2004, 2002-03, 200001, 1998-99, 1996-97, 1994-95, 1979 a mladšie
(Ž), 1964-78 (Ž), 1954-1963 (Ž), 1953 a staršie
(Ž), 1974 a mladší (M), 1973-1964 (M), 19631954 (M), 1953-1944 (M), 1943 a starší (M),
pričom Ž-ženy, M-muži. Preteky sú zaradené
do súťaže O najlepšieho bežca Liptova 2013.
(JS)
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...chotár obce Likavka
má rozlohu 2 558 hektárov?

Pripomenuli si oslobodenie obce

Vo štvrtok 4. apríla sa viacero
obyvateľov Likavky stretlo pri
príležitosti 68. výročia oslobodenia obce. Pripomenuli
sme si II. svetovú vojnu a jej
útrapy. Uctili sme si 16 statočných Likavčanov, ktorí pri
oslobodzovaní vlasti v krutých
bojoch obetovali svoje životy.
Oni padli, aby sme mi mohli
žiť v mieri.
Všetkým prítomným ďakujeme za účasť na slávnostnej
spomienke.
(LIKAVKA.SK)

Poplatok za psa zvýšili na šesť eur
Tlačivo k dani za psa si môžete vyzdvihnúť v pokladni obecného úradu
Mesiac január bol po minulé
roky obdobím, kedy mestá a
obce vyberali daň za psa. Novela zákona o miestnych daniach zmenila mnohé náležitosti a povinnosti daňovníkov
i správcov miestnych daní. U
dane za psa sa mení spôsob jej
priznania i výber dane. Hlavnou zmenou je skutočnosť, že
v prípade vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani
za psa (obstaranie psa, resp.
predaj, či úhyn psa) je daňovník povinný do 30 dní podať
príslušné priznanie. Tlačivo si
obyvatelia môžu vyzdvihnúť v
pokladni obecného úradu.
Podstatná je i skutočnosť, že

daň sa nebude platiť v januári, ako tomu bolo doteraz, ale
bude vyrubená spoločným rozhodnutím (platobným výmerom), ktoré bude daňovníkom
doručené do vlastných rúk najskôr počas apríla alebo mája. V
spoločnom rozhodnutí, ktoré
zlúči daň za psa, daň z nehnuteľností, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje, bude uvedený
dátum splatnosti dane za psa,
ako aj podmienky pre jej zaplatenie.
Zákonodarca uvažoval pri
tvorbe novely zákona o miestnych daniach s určitým zosynchronizovaním
všetkých

miestnych daní. Podľa osobných skúseností nemožno tejto
myšlienke uprieť racionálny
základ, ale aspoň v našej obci
nastane veľa krát prípad, keď
daň za psa platí v domácnosti iný daňovník ako ten, ktorý platí daň z nehnuteľností.
Bude sa preto vyrábať buď
viacero platobných výmerov
pre jednu domácnosť, alebo
bude treba písomnou formou
preniesť daňovú povinnosť za
daň za psa a ostatné dane na
jedného daňovníka pre každú
domácnosť. Upozorňujeme zároveň na zvýšenie sadzby dane
za psa pre rok 2013 na šesť eur.
(RED)

Dovoľujeme si vás osloviť a
požiadať o spoluprácu pri informovaní podnikateľskej verejnosti v našej obci, pretože
od 1. júna 2013 dôjde v zmysle platnej právnej úpravy k
vážnemu zásahu do práv tých
podnikateľských
subjektov,
u ktorých bolo do 31. 5. 2010
rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty.
Títo podnikatelia si musia
upraviť svoje právne vzťahy v

súlade s novou právnou úpravou živnostenského zákona,
čo v praxi znamená, že všetci
podnikatelia, ktorí mali k 1.
6. 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky, musia oznámiť
živnostenskému úradu zmenu
pozastavenia živnosti, ktorá
nemôže prekročiť zákonom
stanovenú dobu (3 roky), t. j.
maximálne do 1. 6. 2013. Ak
takúto zmenu živnostenskému
úradu neoznámia, pozastavené

živnostenské oprávnenie im
dňom 1. 6. 2013 zanikne.
Na základe odporúčania Ministerstva vnútra SR je potrebné túto informáciu čo najviac
medializovať, resp. rozširovať
v regionálnom prostredí, s cieľom predísť neželaným zánikom živnostenských oprávnení. Z tohto dôvodu si vás dovoľujeme požiadať o participáciu
na zverejnení tejto informácie.

Zániky živnostenských oprávnení

Z našej matriky
Naši malí spoluobčania:
Kristína Kolesárová, Michaela Mokošová, Jakub Vraštiak,

(RED)
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Prírodu máme
blízko, využime to

Aj keď zima ešte nepovedala
svoje posledné slovo, súvislá
snehová prikrývka sa takmer
celkom stratila. Zmiznutie
snehu odhalilo aj mnoho zimných prekvapení: poodhadzované odpadky ale tiež kvantá
psích exkrementov, ktoré
vznikli pri voľnom pohybe
a pri vodení našich štvornohých miláčikov.
V tejto súvislosti upozorňujeme všetkých majiteľov psov
na skutočnosti, že vodenie
psa mimo chovného priestoru podlieha ustanoveniam
zákona č. 282/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov,
ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov. Na
základe tohto zákona obec
Likavka prijala všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
VZN) č. 4/2003 o vodení psa
mimo chovného priestoru,
ktoré bolo neskôr novelizované VZN č. 7/2012.
Vo všetkých citovaných
predpisoch, ktoré v súčasnosti platia pre obec Likavka, sa
uvádza povinnosť toho, kto
vedie psa, jeho výkaly na verejnom priestranstve bezodkladne odstrániť. K tejto povinnosti preto všetkých psíčkarov v zmysle uvedených
skutočností vyzývame.
Nikto nespochybňuje potrebu tohto zvieraťa na voľný
pohyb spojený s vykonávaním bežných potrieb. Odporúčame preto vodiť psa na
venčenie mimo verejných
priestranstiev a miestne komunikácie na ich presun
využívať v minimálnej miere. Žijeme v dedine, preto
je možnosť bez problémov
sa dostať so psom na lúku či
iný voľný priestor. Takto sa
dá veľmi jednoducho a elegantne vyhnúť problémom
so znečisťovaním verejných
priestranstiev. Likavka má
voľnú prírodu blízko, preto je
na mieste využiť túto danosť.
(OcÚ)

Zuzana Drapáčová, Štefan Hradský, Lucia Švidroňová, Mia Hudáková, Matej Mišovie.
Opustili nás: Ľudovít Královenský (80-ročný), Anna Klačková (82), Peter Gejdoš (59), Ladislav Fínik (70), Margita Pšenová
(85), Helena Kačaljaková (82), Anna Mračková (89).
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...v západných svahoch Predného Choča vo Volovej doline
sa nachádza zaujímavá Jaskyňa chladných očí?

Vyhnite sa vypaľovaniu trávy

Aj keď to možno stále tak nevyzerá, opäť začína jarné obdobie. Ako každú jar, každý z nás začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa nám hromadí rastlinný
a drevný odpad a s tým spojené aj nie veľmi žiaduce, ba
dokonca zakázané vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu.
Je to síce podľa niekoho najrýchlejší spôsob likvidácie, ale
zároveň si položme otázku,
či je to i ten najbezpečnejší
a najekologickejší spôsob. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné, ale je aj nebezpečné
a nie sú zriedkavé prípady, že
ľudia naň doplatia životom.
V niektorých prípadoch to
môže byť priamo, v dôsledku
zasiahnutia ohňom a niekedy
nepriamo, napríklad v dôsledku neprehľadnosti cestnej premávky zadymením cesty, čo
môže byť príčinou dopravnej
nehody. V našej krásnej dedine
sú záhrady často blízko lesov,
kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom
prostredí. Likvidácia lesných
požiarov je taktiež spojená so
značnými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej
techniky.
Hasiči, či už profesionálni alebo dobrovoľní, mávajú
k týmto udalostiam, najmä
na jar a jeseň, časté výjazdy.

Chceme vám preto pripomenúť a súčasne vás upozorniť
na možné následky porušenia zákona. Za vypaľovanie
porastov, spôsobenie požiaru
alebo nedodržanie príkazov
na zabránenie vzniku požiarov
je možné uložiť fyzickej osobe
(občanovi) pokutu až do výšky
331 eur. Za neoznámenie vzni-

KARHÁME

ku požiaru hrozí fyzickej osobe
(občanovi) pokuta do výšky 99
eur.
V prípade, že vznikne požiar, upozorňujeme vlastníkov,
správcov a užívateľov nehnuteľností na povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť za
účelom vykonania opatrení
nevyhnutných na likvidáciu
požiaru a zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie
iných záchranných prác. Každý
občan je povinný v súvislosti
s likvidáciou požiaru vykonať
nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo

vykonať nevyhnutné opatrenia
na zamedzenie jeho šírenia,
poskytnúť osobnú pomoc v súvislosti s hasením požiaru na
výzvu veliteľa zásahu, veliteľa
hasičskej jednotky alebo obce.
Preto vás milí spoluobčania
vyzývame k účinnej spolupráci. V prípade, že zistíte porušenie niektorého zo zákazov
vypaľovania alebo zakladania
ohňa, túto skutočnosť oznámte
na telefónne číslo 150. Musíme
si uvedomiť, že oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán. Včasným
zásahom alebo oznámením
požiaru môžete aj vy účinne
prispieť k ochrane života a majetku.
PETER MASTIŠ

Chodcov, ktorí pri fare v zákrute vstupujú na vozovku a nevyužívajú
chodník, čím ohrozujú seba, ale môžu spôsobiť aj dopravnú kolíziu. Vozovka nie je dostatočne široká pre dve vozidlá a chodcov, ktorých treba
obchádzať.
X X X X X
Nezodpovedných vodičov za nesprávne parkovanie. Vodiči aj napriek
upozorneniu v Likavane z decembra 2012 aj naďalej porušujú vyhlášku
o cestnej premávke, čím sťažujú údržbu miestnych komunikácií a obmedzujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
Vodiči nesprávnym parkovaním porušujú platnú legislatívu, podľa ktorej vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom
rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri státí vodič
vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.
Miestne komunikácie v obci nie sú dostatočne široké na to, aby vodiči
motorových vozidiel mohli parkovať autá na ceste. Vodiči môžu parkovať
motorové vozidlá vo dvoroch rodinných domov.
(RED)
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...každú stredu o piatej podvečer sa v kultúrnom dome
uskutočňuje zdravé cvičenie Pilates?

Po vydarených oslavách 50.
výročia školy pokračujeme v
práci a aj naďalej úspechmi
propagujeme jej dobré meno.
Keďže máme veľa nadaných
žiakov a aktívnych učiteľov,
ktorí podporujú ich talent, zapojili sme sa do športových,
umeleckých, prírodovedných
súťaží. Dosahujeme veľmi dobré výsledky.
V oblasti literatúry sme sa zúčastnili súťaže Keď ešte v telke
nebolo sto programov... Bola
venovaná Európskemu roku
aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Úlohou
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ťažiacich sme mali v obvodnom kole v cezpoľnom behu,
šachu, stolnom tenise, vybíjanej, skoku do výšky, streľbe zo
vzduchovky. Zúčastnili sme sa
kvalifikácie na obvodné kolo
v basketbale, volejbale, florbale chlapcov, vybíjanej dievčat
a krajského kola v šachu.
Najväčšie úspechy zatiaľ
máme v šachu, v ktorom sa
naša žiačka Bibiana Pšenová(4. A) prebojovala na krajské
kolo z 2. miesta na obvodnom.
Ďalej sa nám darilo v atletickej
disciplíne v súťaži Ružomberská vianočná latka, v ktorej

Nové polstoročie začali úspešne
detí bolo nájsť vo svojom okolí staršieho človeka-seniora a
urobiť s ním zaujímavý rozhovor. Súťaž vyhodnotila odborná porota v zložení: Alžbeta
Verešpejová-spisovateľka, Ján
Štrasser-spisovateľ a Veronika
Slaninková-redaktorka
Slovenského rozhlasu. Medzi
honorovanými a uverejnenými
rozhovormi sú aj práce našich
dvoch žiačok. Darilo sa Klaudii
Bencúrovej (8. A) a Márii Brtkovej (8. A). Blahoželáme dievčatám k prvému honoráru!
Naše deti sa svojimi prácami
zapojili aj do literárno–výtvarnej súťaže Trojruža, výtvarnej
súťaže Karikatúra a aktivít Dňa
ľudovej rozprávky.
Každoročne patríme k účastníkom výtvarnej súťaže Voda
bez hraníc, ktorej vyhlasovateľom je Vodárenská spoločnosť Ružomberok. V tomto
roku máme opäť dôvod na radosť, pretože žiačka Jazmína
Beliszová (7. A) obsadila v silnej konkurencii škôl pekné 3.
miesto. Súťažiaca, ale aj škola,
dostanú finančnú odmenu.
Už 18. januára 2013 sme sa
zúčastnili s víťazmi školského
kola súťaže Šaliansky Maťko
na obvodnom kole v Centre
voľného času Elán v Ružomberku. Svojím bravúrnym výkonom si Simon Lukács (3.
A) vyrecitoval 1. miesto a reprezentoval nás aj na krajskom kole v Žiline. Významnou literárnou udalosťou je aj
Hviezdoslavov Kubín–súťaž v
prednese poézie a prózy, ktorá
je v týchto dňoch poprednou
témou hodín literatúry. Očaká-

vame úspechy na pôde obvodného kola, možno aj krajského.
V decembri sme boli na
okresnej súťaži Stretnutie s
koledami. Dievčatá M. Brtková, D. Brtková, I. Švalecová
(všetky 8. A), B. Martonová(6.
B) a K. Kubincová(7. A) získali
1. miesto. V škole sme organizovali spevácku súťaž v speve
vianočných kolied. Porote sa
krásnym spevom predstavilo
21 žiakov.
Pripravili sme program k 50.
výročiu školy, Mesiacu úcty
k starším, žiačky speváckeho
krúžku sa zúčastnili Uvítania
detí do života a v SENIRES (súkromné sanatórium pre seniorov-pozn. aut.) taktiež vystúpili
vo vianočnom programe.
Žiaci si overovali svoje vedomosti v Pytagoriáde, Olympiáde z anglického jazyka,
geografie a matematiky. Žiaci
4. ročníka uzavreli družbu so
ZŠ v Poľsku v rámci projektu
etwinning.
V novembri žiaci 8. ročníka
besedovali s mladou ambasádorkou Unicef Danielou. Téma

stretnutia bola Škola priateľská
k deťom. Žiaci diskutovali o podmienkach detí v Afrike a hlavne o ich vzdelávaní. Stretnutie
s ambasádorkou malo veľkú
odozvu a naši žiaci sa počas
školského roka budú dobrovoľne zapájať do aktivít organizovaných UNICEF.
Žiaci 12. novembra 2012
absolvovali žiacku konferenciu pre študentov základných
a stredných škôl, ktorá sa tento
rok niesla v duchu Prežívania
radosti alebo radosť môžem
prežívať aj bez drogy. Na akcii
sa zúčastnilo 60 žiakov, ktorí
piesňami a gymnastickým vystúpením reprezentovali našu
školu, a tým ukázali, že hlavná
myšlienka prežívania radosti
bez drogy im nie je cudzia. Aj
tento rok sme sa v januári tešili na zápis prváčikov, ktorí
budú našu školu navštevovať
od školského roka 2013/2014.
Naša škola sa zapája do
rôznych športových súťaží.
Doposiaľ sme sa zúčastnili kvalifikačných, obvodných
a jedného krajského kola. Sú-

sme obsadili 2. a 3. miesto.
Druhé miesto obsadil Jakub
Guráň (9. A) a tretie Dominika
Brtková (8. A).
Pekný výsledok dosiahli aj
dievčatá, keď na obvodnom
kole vo vybíjanej vybojovali 3.
miesto, kde bola konkurencia
len mestských škôl. V streľbe zo
vzduchovky v silnej konkurencii
obsadila 3. miesto naša žiačka
Dominika Brtková (8. A).
V januári sa žiačky a žiaci
našej školy zúčastnili súťaže
v športovej gymnastike Memoriál Júliusa Ondečka v telocvični TJ Sokol. V troch kategóriách, v ktorých pretekali,
obsadili popredné miesta.
V mesiacoch marec, apríl a
máj sa budeme snažiť uspieť na
obvodných kolách vo florbale
žiačok, malom a veľkom futbale chlapcov a dievčat. Školské športové súťaže zakončíme
účasťou na obvodnom kole
v atletike. A tradičnou športovou akciou v apríli, na ktorú sa
naši žiaci tešia, a na ktorej sa
zúčastňujú, je Beh oslobodenia
o pohár starostu obce Likavka.
V júni privítame našich priateľov zo základnej školy v Hlučíne. Pri tejto príležitosti si pripomenieme 39. výročie družby
Likavka–Hlučín a žiaci oboch
škôl si zmerajú svoje sily v ľahkoatletických disciplínach.
Do konca školského roka zostávajú tri mesiace a pred nami
je ešte veľa podujatí, preto veríme, že úspechov a ocenení
bude viac.
Kolektív zamestnancov
ZŠ s MŠ Likavka
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viete, že...

...obecná knižnica zorganizovala v marci besedu
pre škôlkarov a žiakov základnej školy na tému Kniha a jej význam?

hrade.
Bohužiaľ, zažili sme aj smutné chvíle, pretože nám z miestnosti v kultúrnom dome
ukradli klobúky, harmoniku
a basu. Veľmi nás to zarmútilo
a sklamalo, nechcelo sa nám
veriť, že sa niekto ulakomí aj
na takéto veci. Vďaka dotácii,
ktorú nám odsúhlasilo obecné
zastupiteľstvo na tento rok, sa
nám pomaly darí ukradnuté
veci nahradiť novými. Týmto
sa chceme srdečne poďakovať
obecnému zastupiteľstvu, ako
aj vedeniu obce za poskytnutú
finančnú čiastku.

Po novom sme Dedinská
folklórna skupina Likava

Je to neuveriteľné, ako ten čas rýchlo plynie. V tomto uponáhľanom svete, kedy pomaly sused nepozná
suseda, kedy niet času povedať si pár milých slov. Je
obdivuhodné, že sa nájde niekoľko jednotlivcov, ktorí
z toho mála voľného času, ktorý majú, vedia obetovať
pre ušľachtilú vec a potešiť srdcia druhých.
Áno, takí sú členovia dedinskej folklórnej skupiny. Milí,
obetaví, a priam fanatici do
folklóru. Všetko, čo sa naučili,
chcú ukázať mnohým priaznivcom folklóru a zároveň,
odovzdať svoje umenie a skúsenosti mladším generáciám.
Dovoľte, aby sme vám v krátkosti predstavili, čo všetko
sme stihli za ostatný rok. Najväčším potešením, pre nás folkloristov, bolo a je, že sa nám
podarilo dať dokopy niekoľko
dobrých hudobníkov rôznych

vekových kategórií, ktorí pod
vedením primáša Petra Rázgu
tvoria stabilnú súčasť našej dedinskej folklórnej skupiny.
Doma sa predstavili štyrikrát
V Likavke sme sa v minulom
roku predstavili celkovo štyrikrát. Začali sme pochovávaním
basy na hasičskej zábave, potom sme svojím spevom spríjemnili chvíle prítomným divákom pri sadení májov. Ďalej
to bolo vystúpenie na detskom
folklórnom festivale s taneč-

ným pásmom Pod borovinou
a rok sme ukončili na Vianoce
vystúpením Betlehemci. S koledami sme vystúpili aj na vianočných trhoch v Liptovskom
Mikuláši. Vo februári v tomto
roku sme natočili krátky klip
pre Slovenskú televíziu do
folklórnej hitparády Kapura.
Predstavili sme sa s hudobno-tanečným pásmom Likavská
bursa. Vďaka vašim hlasom
sme v prvom kole skončili na
peknom druhom mieste, a tak
sme postúpili do druhého kola,
kde sme skončili tretí, a tak
isto sme skončili aj v treťom,
poslednom kole. V rámci Kulinárskych dní, ktoré organizuje
Žilinský samosprávny kraj,
sme vystúpili v Snowland Valčianska dolina a na Oravskom

Detský súbor
Teší nás, že vďaka obetavosti učiteľky Bibiany Peniakovej
a Jozefa Nemčeka (člena súboru) funguje aj detský folklórny súbor. Ich pričinením nám
vyrastajú nádejní budúci členovia súboru. Dôkazom toho
je prírastok pekných mladých
dievčat do speváckej aj tanečnej zložky súboru.
Radi by sme dali do pozornosti, že dedinská folklórna
skupina je občianske združenie a potešilo by nás, ak by sa
medzi vami našli ľudia ochotní
v budúcnosti venovať 2% zo
svojich daní. Vám to chýbať
nebude a nám to pomôže.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám
akokoľvek pomáhajú. Držte
nám palce, aby sme to všetko
zvládli, aby sme vás aj naďalej
mohli rozveseliť, pobaviť a rozosmiať, ako aj reprezentovať
a šíriť dobré meno Likavky.
Kolektív DFS Likava

Kto zničil altánok v materskej škole?
Dni utekajú ako voda a pri
práci s deťmi o to rýchlejšie.
Ani sme sa nenazdali a prišiel
ďalší rok. Aj ten priniesol nové
povinnosti a udalosti v materskej škole. Najväčšou bol zápis
detí do základnej školy v januári 2013. Naši terajší predškoláci mali veľký deň. S rodičmi
šli na slávnostný zápis do 1.
ročníka Základnej školy v Likavke. Toho roku ich bolo 19.
Udalosť, na ktorú sa tešili
najmä deti, bol karneval. Ale
človek mieni a choroba mení.
Zastihli nás dvakrát chrípkové prázdniny a samozrejme

stanovisko hygienika bolo, že
karneval sa nemôže uskutočniť. No deťom to vynahradíme
v apríli.
To, že malých detí je v Likavke dosť, sa ukázalo v deň zápisu do materskej školy 7. marca.
Rodičia prichádzali a prichádzali. A tak máme zase malých
zverencov pre nový školský rok
dosť.
Vo výchovno–vzdelávacom
procese poskytujeme deťom
aj kultúrne zážitky. Príkladom
bola návšteva Obecnej knižnice v Likavke detí druhej a tretej triedy. Vedomosti o význa-

me knihy, knižnice a záujem
o literatúru im sprostredkovala pani Raksová. Snežní ľudkovia bolo bábkové divadlo,
ktoré prezentovali bábkoherci
z Martina a našim deťom sa
veľmi páčilo. Výhodou je, že sa
hralo v priestoroch materskej
školy (MŠ).
No bohužiaľ, v živote MŠ sa
nestretávame len s príjemnými vecami. Jednou z nich je
vandalizmus. Veľmi zlou skúsenosťou bolo zničenie nášho
altánku pre deti v školskej záhrade. Nevieme, komu zavadzal, komu sa nepáčil, ale na-

šim deťom už v takomto stave
neposlúži. Zničený, zdemolovaný. Nevieme, komu máme
poďakovať, a preto sa obraciame na verejnosť a rodičov, aby
si všímali a napomenuli tých,
ktorých budú v okolí altánku
vidieť. Napokon, možno práve
ich deťom v budúcnosti bude
altánok chýbať. Hoci život prináša aj nepríjemné veci, dúfam, že toto je len jedna, ktorá
nás postihla od začiatku nového roku.
Ala Močáryová,
MŠ Likavka
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...likavskí florbalisti vyhrali v prvom finálovom zápase druhej mužskej ligy
nad Detvou 6:5 a ujali sa vedenia v sérii (hranej na dve výhry) 1:0?

7

Hľadáme nové miesto na kompostovanie
Novelou zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
prešla od 1. 1. 2013 na obce
povinnosť zabezpečiť triedenie
biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu. Ide
o takzvaný zelený odpad, to je
biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad, parkov, cintorínov
a odpad z trhovísk (odpad z
ovocia, zeleniny, okrasných
kvetín...). Ďalšou zložkou je
takzvaný kuchynský odpad, to
je biologicky rozložiteľný kuchynský, reštauračný odpad,
jedlé oleje a tuky.
Obec preto musí jednak novelizovať Program odpadového hospodárstva na nové podmienky, príslušné všeobecne
záväzné nariadenie, ale tiež
uzatvoriť so spoločnosťami,
ktoré tieto odpady likvidujú
príslušné zmluvy a zabezpečiť
samotný zber a uskladnenie
tohto odpadu zakúpením špeciálnych kontajnerov. So zeleným odpadom si pri troche
chcenia dokážeme poradiť aj
sami. Skládkovanie opílených
kríkov a konárov stromov v
školskom areáli funguje vcelku
dobre, štiepkovaním a spaľovaním sa tento odpad zhod-

Biologický odpad – ako
s ním nakladať?

:: Začať svojpomocne kompostovať biologické odpady, ktoré
vznikajú v domácnosti a záhrade.
:: Zapojiť sa do spoločnej akcie–komunitné kompostovanie
v škole, záhradkárskej osade, na ulici, v bytovom dome, obci…
:: Nespaľovať biologické odpady v domácnosti a záhrade.
:: Nevyhadzovať biologické odpady na nelegálne čierne
skládky.
:: Pokiaľ budete svedkom nezákonného nakladania s biologickým odpadom (napr. spaľovanie bioodpadu alebo vyhadzovanie zeleného odpadu do nádob na zmesový odpad) upozornite na to priamo aktéra, podajte podnet na prešetrenie na
hociktorom úrade verejnej správy (obecný/obvodný/krajský
úrad…). Nezabudnite, že môžete zostať v anonymite.
:: Nevyhadzujte zvyšky jedál a ostatné biologické odpady do
kanalizácie. Zvyšujete množstvo problémových kalov, ktoré
vznikajú na čistiarni odpadových vôd.
nocuje a my šetríme finančné
prostriedky.
Je ale nevyhnutné začať s
domácim kompostovaním vo
svojich dvoroch. Vykopanie
malej kompostovacej jamy nie
je náročná vec. Krásne v nej
prehnijú všetky ostatné BIO
odpady ako tráva, lístie, vňate, hlúby, kožky zo zemiakov,
prebytky ovocia, zeleniny ale

aj kuchynského odpadu. Kto
oplýva aspoň základnými remeselnými zručnosťami, tomu
neurobí problém zbiť dokopy
štyri europalety, natrieť ich
vápnom (jeho použitie je pri
kompostovaní základom), a
takto vytvoriť priestor na odkladanie bioodpadu a tvorbu
kvalitného kompostu, ktorý
sa po určitej dobe zhodnotí

tým, že obohatí pôdu v našich
záhradkách. O tých, ktorým
rozličné okolnosti neumožnia
takto odpad triediť sa postará obec. Prevezme ho uložený
vo vreciach po jednotlivých
domácnostiach a uskladní na
spoločnom
kompostovisku.
Rokujeme s poľnohospodárskym družstvom, ktoré by
priestory na takéto kompostovanie malo poskytnúť.
Uvedomelým prístupom každého obyvateľa pri triedení
zložiek komunálneho odpadu
(nezabúdajme aj na povinné
triedenie plastov, papiera, skla
a kovov) môžeme eliminovať
na minimum predpokladaný
nárast nákladov na jeho zber
a likvidáciu. Rovnako znížime
množstvo tzv. zmesového (netriediteľného)
komunálneho
odpadu na skládkach a v neposlednom rade prispejeme k zlepšeniu životného prostredia.
Zvyknime si aj na náhodné
kontroly obsahu našich nádob na odpad. U občanov ale i
podnikateľov, u ktorých bude
v nádobe nájdená akákoľvek
triediteľná zložka komunálneho odpadu, bude obec uplatňovať všetky sankcie, ktoré jej
príslušná legislatíva dovoľuje.
(OcÚ)

INZERCIA

Obec Likavka

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov
v budove súp. č. 866 v obci Likavka (budova bývalého obecného úradu)
Podmienky súťaže sú definované v oznámení,
ktoré tvorí prílohu tohto článku.
Obec Likavka vyhlasuje podľa ust. § 281 až
288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú
súťaž na prenájom priestorov v budove súp. č.
866 v obci Likavka s týmito podmienkami.
OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM
VYHLASOVATEĽ TRVÁ:
Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom
nebytových priestorov v budove súp. č. 866 /
kancelária, kuchynka, skladové priestory, hygienické zariadenie a vstupné priestory/, ktorá
je napísaná na liste vlastníctva č. 1167 pre kat.
ú. Likavka, obec Likavka, okr. Ružomberok na
prenajímateľa v celosti.
Cena ročného nájmu min. 10,39 €/m² + priemerná medziročná inflácia zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Nájom začne plynúť dňom nasledujúcim po
dni zverejnenia nájomnej zmluvy.
Nájom nebytových priestorov sa dojednáva

na dobu neurčitú.
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:
Technické informácie o nehnuteľnosti, resp. obhliadku nehnuteľnosti poskytne starosta obce Likavka, 034 95
Likavka 815, č. tel. 044/4300245.
Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obecný úrad, 03495 Likavka 815“ v zalepenej obálke a s výrazným
označením „Obchodná verejná súťaž na prenájom priestorov v budove súp. č. 866 v obci
Likavka“. Túto obálku vložte do druhej obálky
s označením „prihláška do súťaže“, kde okrem
spomínanej zalepenej obálky s návrhom na
uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými
údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO, pri
fyzickej osobe: titul, meno, priezvisko, adresa).
Na rovnakej adrese poskytneme záujemcom,
ktorí sa zaregistrujú predložením identifikač-

ného dokladu (výpis z obchodného registra,
koncesná listina, živnostenský list alebo pri
fyzických osobách občiansky preukaz), na
požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy,
ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.
Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
Oprava chýb v predložených návrhoch sa
vylučuje.
Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať
len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie
návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť
súťaž.
Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce Likavka
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...do kádra futbalistov OŠK Likavka sa po dlhodobej maródke
vrátili Kondra a Borek, ktorí hrávali v základnej zostave?

OŠK Likavka sa v piatej lige predstaví až túto nedeľu 14. apríla proti Demänovej

Ešte neodohrali ani jedno kolo

Nepriaznivé počasie narobilo problémy aj v majstrovských futbalových súťažiach. Stredoslovenský futbalový
zväz, ktorý riadi piatu ligu (v skupine B hrá Likavka),
určil už náhradné termíny odohratia troch kôl, ktoré sa
doposiaľ nekonali kvôli zlým podmienkam.
Vedúci tajomník zväzu Ladislav Matejka povedal, že
už majú vyčerpané prakticky
všetky dátumy. Ide podľa neho
o mimoriadne ťažkú situáciu,
na akú si nepamätá. Na záver
dodal, že o kompletnom preložení zápasov, ktoré sa majú
hrať tento víkend 13. a 14. apríla, neuvažujú.
A čo je nové v šatni futbalistov nášho OŠK? Po polroku sa

trénerom znovu stal Martin
Bartoš, ktorý vystriedal Alberta Adamca. Do kádra prichádza na hosťovanie Andrea Ena
z Ludrovej a Golis z Liskovej,
brankár Sabaka bude pokračovať v hosťovaní z Ružomberka.
Futbalisti môžu počítať aj so
službami dlhodobých maródov
Kondru a Boreka, ktorí veľmi
chýbali v základnej zostave.
Likavčania strácajú na ve-

dúcu Belú deväť bodov. Radi
by po skončení sezóny zostali
v prvej trojke. Konkurencia je
veľká, ale tento zámer by sa
mohol podariť. Káder na to Likavka rozhodne má, a keď sa k
tomu pridá veľmi slušná divácka podpora a kvalitné výkony,
môže po jarnej časti byť pod
stredovekým hradom viac ako
spokojnosť.
Najbližší zápas by mali zverenci M. Bartoša odohrať už
túto nedeľu 14. apríla na domácom štadióne. Ich súperom
bude Demänová, zápas má naplánovaný začiatok o pol štvrtej. Zostáva veriť, že terén bude

Naša obec mala aj v ročníku
2012/2013 okresnej stolnotenisovej súťaže, riadenej OSTZ
Ružomberok, svoje zastúpenie
dvomi stolnotenisovými družstvami dospelých. A mužstvo
je účastníkom VI. ligy a B mužstvo reprezentuje obec v VII.
lige okresnej súťaže. V súťaži
účinkujú obidve mužstvá už
dlhšie obdobie so striedavými
úspechmi. Ich umiestnenie
v ostatnom období bolo väčšinou v spodnej časti tabuľky.
Ani ročník 2012/2013 z hľadiska ich umiestnenia nie je
ničím výnimočný. A mužstvo
sa umiestnilo na treťom a B
mužstvo na druhom mieste
odo dna tabuľky.
Považujem za potrebné napísať, že súčasný káder nemá

požadovanú kvalitu, aby mohol pomýšľať na účinkovanie
vo vyšších súťažiach. Hlavným cieľom je udržanie sa
v VI. a VII. lige s umiestnením
v strede tabuľky.
Dôvodov, pre ktoré sa mužstvá umiestnili na chvoste
rebríčka VI. a VII. ligy ročníka
2012/2013, je viacero. Na jednej strane sú to u niektorých
hráčov zdravotné, pracovné
alebo rodinné dôvody, ktoré
spôsobili, že sa počas sezóny
(hlavne u B mužstva-pozn.
aut.) pre nedostatok hráčov
muselo v zostave improvizovať. Tieto dôvody možno chápať a dajú sa ospravedlniť.
Na druhej strane sú však
dôvody, pre ktoré je hľadať
ospravedlnenie veľmi ťažké. Je

to predovšetkým nezodpovednosť niektorých hráčov voči
kolektívu a neochota, či nezáujem na sebe viac pracovať. Za
predpokladu, že sa dokážeme
s týmto úspešne popasovať,
môžeme uvažovať aj s umiestnením na horných priečkach
tabuliek VI. a VII. ligy okresnej
súťaže.
Pre účinkovanie vo vyšších
súťažiach je potrebné získať
aspoň dvoch kvalitnejších hráčov, napríklad aj z radov Likavčanov, ktorí účinkujú v iných
kluboch napriek tomu, že základy stolného tenisu a prvé
športové úspechy dosiahli v likavskom drese. Aj touto cestou im sľubujeme, že ich radi
medzi sebou privítame, veď
iste vedia, že všade dobre, ale

spôsobilý, aby sa mohla piata
liga konečne začať aj v Likavke.
Vyžrebovanie jarnej časti
zápasov OŠK Likavka (aktualizované, V. liga, skupina
B): 14. 4. o 15.30 Likavka-Demänová, 21. 4. o 16.00 Belá-Likavka, 28. 4. o 16.00 Likavka-Palúdzka, 5. 5. o 16.30 Vavrečka-Likavka, 12. 5. o 16.30
Likavka-Dražkovce, 19. 5. o
17.00 Dúbrava-Likavka, 26. 5.
o 17.00 Likavka-Bešeňová, 2.
6. o 17.00 Malý Čepčín-Likavka, 9. 6. o 17.00 Likavka-Kláštor pod Znievom, 16. 6. o 17.00
Turčianske Kľačany-Likavka.
Dohrávané zápasy (odložené kolá kvôli nepriazni počasia): 1. 5. Sučany-Likavka, 8. 5.
Likavka-Bobrov, 23. 6. Černová-Likavka.
Michal Domenik

TABUĽKA 5. LIGY, SK. B

1. Belá
13 10
2. Černová
13 7
3. Likavka
13 6
4. Bobrov
13 7
5. Palúdzka
13 7
6. Bešeňová
13 7
7. Demänová
13 6
8. Kláštor p. Znievom 13 6
9. Dražkovce
13 5
10. Sučany
13 6
11. Vavrečka
13 3
12. Turč. Kľačany 13 4
13. Dúbrava
13 2
14. Malý Čepčín 13 1

2 1
3 3
5 2
2 4
2 4
1 5
2 5
2 5
3 5
0 7
5 5
0 9
0 11
1 11

39:11
33:19
30:16
30:24
29:28
22:16
36:29
26:22
20:23
30:43
23:26
19:28
10:40
17:39

32
24
23
23
23
22
20
20
18
18
14
12
6
4

Podmienky máme výborné, príďte medzi nás

doma najlepšie.
Podmienky pre stolný tenis
v našej obci sú na takej úrovni,
že nám ich môžu závidieť mnohé obce v celom okolí. Je len
potrebné, aby sme to, čo nám
obec vybudovala, dokázali využiť pre ďalší rozvoj stolného
tenisu a nadviazali na bohatú
tradíciu tohto športu v Likavke.
Touto cestou chceme vyzvať
predovšetkým mládež a každého, kto má tento šport rád,
že by sme ich radi videli v čo
najhojnejšom počte za zelenými stolmi ako našich budúcich
nástupcov, dvere sú pre nich
vždy otvorené.
(DŠ)
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