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Mnohé vymoženosti a skutočnosti
už nemôžeme vnímať ako samozrejmosť
Príhovor starostu
Končí sa rok 2021. Rok veľmi osobitý a
zaujímavý. Jeho najvýstižnejšou charakteristikou je dozaista zápas so zákerným
vírusom. Núdza a obmedzenia ním spôsobené nielen preverujú našu silu a odolnosť, ale nastavujú zrkadlo našim charakterom. Útočia na našu toleranciu,
trpezlivosť a spolupatričnosť.
Likavka v tomto zápase obstála dobre,
žila pokojne, zodpovedne, v rámci možností tvorila a zveľaďovala sa. Vďaka vám
za to, drahí Likavčania.
Na svoju uvedomelosť a vyspelosť môžeme
byť hrdí. S pocitom dobre zvládnutých
predsavzatí a nepremárnených príležitostí, otvorených sŕdc a úprimnej mysle môžeme nielen privítať Vianoce, najkrajšie
sviatky roka. Vianoce sú jedinečnou príležitosťou na uvoľnenie atmosféry, naplnenie našich domácností radosťou, pokojom,
rodinnou pohodou, prítomnosťou najbližších pri štedrovečernom stole. Počas nich
všetci chvíľu žijeme rozprávkový svet, v

ktorom vládne len dobro a láska. Opätovne sa utvrdzujem v tom, že pravé bohatstvo sa nemeria majetkom, ale dobrotou
srdca.
Obohatení týmto radostným a sviatočným
pocitom sa chystáme s odhodlaním vykročiť do roku 2022. Určite to nebude rok jednoduchý, dopady koronakrízy budeme cítiť všade. V jeho závere budeme voliť nové
vedenie obce. Budeme čeliť mnohým výzvam a situáciám. Dôležité pre ich zvládnutie bude zotrvanie v zodpovednosti a
ľudskosti. Nedostatok a neistotu dokáže
prekonať len slušnosť a pracovitosť. Nech
nás napĺňajú po celý rok. Nech ich výrazne
dopĺňa pevné zdravie, pokoj, láska, vzájomná dôvera a požehnanie. Radosť a krása Vianoc nech sa premietne do celoročnej
pohody v našich rodinách i spoločnosti.
Buďme veľkorysí a dobrota sa nám vráti.
Držme sa zdravého rozumu a nepodliehajme plytkým nepravdám. Pomáhajme si
navzájom a podporujme sa. A nezabúdajme za všetko ďakovať, veď udalosti posledných dvoch rokov jednoznačne pouka-

zujú na prchavosť okamihu a utvrdzujú
nás v poznaní, že mnohé vymoženosti,
skutočnosti a okolnosti už nemôžeme vnímať ako bezbrehú samozrejmosť.
Ing. Marián Javorka
starosta obce

Vianočné zamyslenie

Vianoce
so štedrou nádielkou
krásnych prekvapení
a šťastný
Nový rok 2022
Vám praje
obec Likavka

Rok 2021 sa chýli ku koncu a moje spomienky v tomto prežitom roku ma vracajú do mojej mladosti, na všetko pekné, čo
som zažila. Teším sa s Vami, že sa nám
podarilo aj pri corona pandémii prežiť v
kruhu svojich rodín. Môj dobrý a veľký
človek, priateľ a náš kňaz vdp. Kornel
Brtko hovorieval:
„ V každom človeku treba hľadať len to
dobré, a zlé si nevšímať. Treba si pamätať len to pekné, čo sme prežili a na to
zlé zabudnúť.“
Sú to krásne myšlienky, ktoré sa v mojich
spomienkach a životných skúškach veľakrát osvedčili. Každá rodina vianočné
sviatky prežíva podľa svojich rodinných
tradícií a aj vianočnú večeru prispôsobujú podľa svojich zvykov a chutí. Tradície
sa postupne vytrácajú. No Vianoce každý
z nás rád slávi. Všetci sa tešíme na ducha
Vianoc, vieme si nájsť čas na návštevy,
ktoré sme odkladali. Všetci by sme si mali
sadnúť k štedrovečernému stolu zmierení. Vážme si jeden druhého, neporovnávajme sa, priateľstvo nevnímajme z prospechu druhého, naučme sa dávať a nie
len brať. Ja si len želám, aby dobrota v
našich srdciach ostala. Prajem Vám to
pravé ozajstné čaro Vianoc.
Jolka Magová
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Likavčania za rok triedením znížili množstvo zmesového komunálneho odpadu o 400

V modernom prevedení
máme už aj Moyzesovu ulicu
Udalosti v Likavke sa od leta, kedy vyšlo júnové číslo Likavanu, stihli presunúť z roviny zamýšľaných a plánovaných
projektov,
do
roviny
už
uskutočnených. Teda slová neboli povedané a vety napísané do vetra. Potvrdzuje to svojím komentárom udalostí
starosta Ing. Marián Javorka.

Zberný dvor a komunálna technika
sú už nevyhnutnosťou

Čo sa v obci ležiacej medzi Čebraťom,
Mníchom a Predným Chočom za tri mesiace udialo? Starosta začína vykonanou
prácou na príprave projektov a ich manažovaní. „Na Environmentálny fond SR
sme podali novú žiadosť o dotáciu, zameranú na zlepšenie podmienok pre triedený
zber odpadu. Zamerali sme sa vyslovene
na techniku, keď sme žiadali hlavne o
prostriedky na nákup malotraktora, vlečky k veľkému traktoru, tiež kontajnerový
nosič k veľkému traktoru a samotné veľkokapacitné sedem a pol kubíkové kontajnery. Túto žiadosť sme podali v jeseni.
Pracujeme aj na žiadosti o dotáciu na
projekt vybudovania zberného dvora.

Zberný dvor je už v obciach typu a veľkosti Likavky žiadaná a aj nevyhnutná záležitosť. Už sme na zberný dvor raz žiadali, ale neboli sme vtedy úspešní. Keďže
naň máme stále platné stavebné povolenie, bolo treba aktualizovať len niektoré
detaily. Zberný dvor plánujeme umiestniť
v lokalite pri pekárni, kde leží areál Lesov
SR, ktorý sme si prenajali na tento konkrétny účel. Dúfam, že už nám dotáciu
schvália a nejaká byrokratická „chyba“
nás neodstaví od zámeru vybudovať zberný dvor. Aktuálnu žiadosť podáme v januári, sme de facto pripravení. Do zámeru a projektu patrí tiež zakúpenie
potrebnej komunálnej techniky, a aj vybudovanie samotného dvora - privedenie
potrebných inžinierskych sietí, postavenie budov, kompostoviska, spevnených
plôch, inštalovanie váhy a kamerového
systému.“

Chodník k autobusovej stanici

Obec pripravuje aj realizáciu ďalšieho
projektu, ktorý bude financovaný prostredníctvom projektu podaného cez
združenia MAS Dolný Liptov z operač-

ného programu IROP (integrovaný regionálny operačný program). „To je už dlhodobo pripravovaný a avizovaný projekt
rekonštrukcie chodníkov popri štátnych
cestách vedúcich v našom katastri popri
Váhu smerom od areálu firmy Grenstave
po autobusové nástupište. Vedú tadiaľ
nenápadné, už pozatláčané chodníky.
Chceme ich na komplet zrekonštruovať v
takom rozsahu, ako momentálne sú. Ide
naozaj iba o rekonštrukciu a pripojíme k
nej aj priestor okolo lavice vedúcej ku
Váhu a autobusovému nástupišťu. Žiadosť pôjde už teraz v decembri. Rozpočet
na túto aktivitu je napočítaný na viac
ako 62 tisíc eur, budeme sa snažiť vysúťažiť túto zakázku, aby sme našli stavebnú
firmu, ktorá pri súčasnom náraste cien
stavebných materiálov dokáže zrealizovať dielo za túto čiastku v danom rozsahu. Samozrejme, my sa budeme snažiť,
aby sme v tejto výške získali aj nenávratný príspevok,“ pripája starosta podrobnosti tretej žiadosti o dotáciu.

MAN je už v plnej záťaži

Marián Javorka ďalej s úsmevom konštatuje: „Môžeme sa pochváliť aj príjemnejšou novinkou. Ešte na jar sme obstarávali úžitkové vozidlo MAN. Vieme, aké sú
teraz dodacie lehoty automobilov, ktoré
sa vyrábajú viac -menej na mieru zákazníka, lebo objednané vozidlo sme si prispôsobili našim požiadavkám. Ale dočka-
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Z matriky
(1.6. - 10.12.2021)

Narodili sa
Marton Andrej, Gežo Michal, Urban Kristián, Pokorná Natália, Mišík Oliver, Janký Michal, Kvašnicová Nikola

Manželstvo
uzavreli
Pavol Pikla – Mária Mliečková
Peter Rázga – MVDr. Lucia Majková
Patrik Krpelan – Beáta Poliaková
Iaroslav Lengyel – Jana Muchová
Juraj Toplák – Miroslava Vraštiaková
Marek Stehura – Nikola Pethövá
Martin Hrudal – Zuzana Lacová
Jakub Ganobjak – Denisa Krajčiová
Ján Čukan – Martna Hradská
Michal Rehák – Ivana Belková
Ing. Branislav Tóth – Ing. Martina Siváková
Peter Švárny – Nadežda Beneková
Michal Lavrík – Jozefína Javorková
Robin Kopecký – Adriana Ondrušová
Daniel Bystričan – Veronika Štifterová
Mgr. Juraj Pačin – Mgr. Katarína Golonková
Dominik Rimko – Romana Halušková
Jakub Javorka – Stanislava Hubová
Milan Klimko – Terézia Šefárová
Mgr. Filip Havčo – Mgr. Mária Martonová
Jozef Dobák – Katarína Kurtulíková

Opustili nás
Konfál Vladimír († 90), Zbaviteľ Stanislav († 75), Buková Oľga († 92), Klačková Margita († 86), Žitník Ivan († 71),
Žerebák Peter († 53), Mašlejová Darina
(† 81), Zelinka František († 66), Brtková
Mária († 90), Ing. John Dušan († 79),
Bakoš Tibor († 63), Nemčeková Anna (†
88), Dubovcová Anna († 81), Vladimír
Stehura († 61), Džumeljová Anna († 90),
Bakošová Oľga († 86), Žákovská Vlasta
(† 82), Kondrová Františka († 86)

li sme sa, máme ho asi mesiac a naši
zamestnanci už jeho služby naplno využívajú. Je to vozidlo určené pre prepravu
siedmich ľudí s úžitkovou ložnou časťou,
trojsklopkou. Výborný pomocník.
Využijeme ho na množstvo prác a účelov
– v odpadovom hospodárstve, v zime na
posýpanie chodníkov a komunikácií, ná-
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kupy a prevoz materiálov. Jeho nosnosť je
3,5 tony, ale prevážať možno zhruba
tonu materiálu. Je to spratné autíčko, vysypeme materiál, kde je to potrebné, presunieme ním celú technickú čatu na
miesto výkonu práce a pod. Naozaj multifunkčné auto a tešíme sa z neho. Nákup
tohto vozidla vyšiel z radov poslancov
obecného zastupiteľstva.“

Motorový štiepkovač je možné
na miesto previezť aj autom

Z environmentálneho fondu obec získala ako „odmenu“ za vysoké percento
vytriedenia odpadu príspevok vo výške
takmer 4 tisíc eur. Marián Javorka, vysvetľuje: „Každá obec, ktorá vytriedi stanovené percento odpadu, môže požiadať
Environmentálny fond SR o tento príspevok. Je to nárokovateľná dotácia a fond

ju za dobré triedenie odpadu obciam aj
posiela. My sme za tieto peniaze kúpili
štiepkovač, ktorý má vlastný benzínový
motor, premiestnime ho aj s pomocou automobilu kde chceme, naštartujeme a
štiepkujeme dreviny a opílené konáre.
Nemusíme ich prepravovať napríklad na
skládku, už iba ako hotovú štiepku. Spracujeme takto stredne hrubé priemery konárov drevín. Z dotácie sme zakúpili tiež
vyžínače, motorovú pílu a orezávač živých plotov.“

Prístrešok pre zaparkované bicykle

Starosta pred troma mesiacmi spomínal, že budú v areáli základnej školy budovať prístrešok pre bicykle. „Tak tento
je hotový, vyšiel celkovo okolo 11,5 tisíc
eur. Prístrešok je postavený zo železných
konštrukcií a sklenených výplní z kvalit-
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ného nerozbitného skla. Je to vzdušný a
moderný prvok. Pripomeniem, že niekoľko tisíc eur sme obci ušetrili tým, že celý
základ, terénne úpravy a napojenie na
chodník sme si zabezpečili vlastnými zamestnancami vo vlastnej réžii. Obstarávali sme len vrchnú časť stavby. Škola a
jej osadenstvo má z prístrešku veľkú radosť, slúži deťom na odkladanie bicyklov,
na ktorých jazdia na vyučovanie. Prístrešok zažil aj „slávnostné“ odovzdanie do
užívania.“

Poškodený podávací mechanizmus
kotla vymenia cez prázdniny

„Keď sme pri škole, v jej kotolni máme relatívne zánovný kotol, štyri roky používaný. Kúrenie pilinami alebo štiepkou je
ekonomicky jednoznačne najhospodárnejšie, má ale jednu veľkú záludnosť. Mé-

dium, teda pilina, obsahuje aj rôzne nevhodné prvky. Klinec, šróba, skalky, to sa
vyskytne v zmesi pomerne často, a potom
to v kotli urobí problém. Zalomí, zadrie,
alebo zasekne podávací mechanizmus na
pilinu a odpratávanie popola. Všetko je
automatické, zrazu sa systém zasekne a
je problém. Treba potom kvôli oprave odstaviť kotol, dva-tri dni nekúriť, aby vychladol, a mohli do neho vojsť opravári a
urobiť opravu. Teraz sa nám situácia vyvŕbila tak, že podávací mechanizmus
môže kedykoľvek skončiť. Skrátka zainvestujeme okolo 6 tisíc eur do nového podávacieho systému a túto investíciu zabezpečíme počas vianočných prázdnin.
V školskej kuchyni sme v septembri urobili aj výmenu podlahy, teraz v nej máme
modernú liatu epoxidovú nepremokavú
podlahu, ktorá stála 24 tisíc eur. To sú
niektoré investície, ktoré sme v prvom
školskom roku dávali alebo ešte vložíme
do zabezpečenia chodu školy po materiálnej stránke.“

Diaľnica ako živý organizmus prešla
viacerými zmenami

Život v obci ovplyvňuje výstavba úseku
diaľnice D1 Ivachnová – Hubová. Starosta Marián Javorka postup prác so
zodpovednými pracovníkmi pravidelne
konzultuje. „Stavba diaľnice ide ďalej
krok za krokom, je to živý organizmus.
Bežia na nej viac-menej tie isté roboty, ale

sú už v inom stupni realizácie. Stavbári
pokračujú v hrubých terénnych úpravách
na prípravu výstavby západného portálu
tunela Čebrať, čiže v katastri Hrboltovej.
Tieto by mali byť do konca roka ukončené
tak, aby mohli budovať a raziť tunel aj zo
západnej strany. Lebo od Likavky je tunel
vyhĺbený do dĺžky 3 450 metrov, už je potrebných navŕtať len 150 metrov a tie je
nutné preraziť z opačnej strany. Tiež sa
riešia stabilizačné opatrenia, robotníci
spevňujú veľkú časť západného svahu
Predného Choča, ktorý je atakovaný diaľnicou. Všetko sú to práce navyše, ako obec
sa vyjadrujeme ku každej zmene, za tie
roky to už bude možno 15 zmien. Zatiaľ je
tento úsek rozpracovaný do takého stavu,
aspoň podľa vyjadrenia stavbárov, že by
mala byť diaľnica poza Likavku zjazdná
do konca roku 2023.“

Kompenzačné opatrenia diaľničiarov

„Diaľničiari pracujú aj na obcou navrhnutých kompenzačných a zmierňujúcich
opatreniach. Aktuálne ide o elimináciu
prenosu vibrácií na rodinné domy pri ceste I/59 v obci. Túto požiadavku vyvolali
sami vlastníci týchto rodinných domov.
Projektanti navrhli riešenie, ako mechanicky odstrániť a dilatačne vymedziť
oporné múry, ktoré stabilizujú cestu a sú
napojené na rodinné domy pozdĺž nej.
Obyvatelia týchto domov dostávajú teraz
možnosť po dlhých rokoch sa zbaviť ex-
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tu kľúčový na to, aby sa veci pohli. „Nižšiu budovu nadstavíme, tu vznikne 16
bytov, vyššiu budovu prestaviame dispozične, potom tu vznikne 7 bytov. Takže
dokopy 23 bytov. Na prvý výkop sa už netrpezlivo tešíme.“

Rekonštrukcia Moyzesovej ulice
prebehla 3. decembra

Administratívne práce na bytovke
sa preklenuli do príjemnejšej časti

trémneho prenosu vibrácií a otrasov pôsobených prejazdom ťažkých vozidiel.
Odporúčame im preto vydať zhotoviteľovi
diaľnice súhlas s touto aktivitou.“
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Druhá vec, ktorá vedenie samosprávy
bytostne zasahuje, je výstavba bytového
domu s obecnými nájomnými bytmi. „Tu
sme v príjemnejšej prípravnej fáze, teda
dostali sem sa k vybavovaniu stavebného
povolenia,“ načrtáva starosta ďalší rozrobený projekt. „Už sme podali žiadosť na
stavebný úrad. Pokiaľ získame stavebné
povolenie, paralelne začne prebiehať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby,
ktoré spustíme na prelome rokov. Okamžite, ako bude známy zhotoviteľ, podáme
žiadosť na ŠFRB o dotáciu, aby sme, pokiaľ to bude možné, bytovku už tohto
roku stavali.“
Ako sme verejnosť už informovali aj
prostredníctvom Spoločníka, Likavka
nebude stavať bytovku od základu, ale
zrekonštruuje a nadstaví dva existujúce
objekty, ktoré minulý rok odkúpila od
Lesov SR. Lokalita je nad železničným
priecestím smerom hore na kopec Paračka. Tento rok bude podľa slov staros-

Tí čo poznajú Likavku vedia, kde sa nachádza Moyzesova ulica. Začína medzi
budovou pošty a pohostinstvom a vedie
smerom okolo základnej školy. Starosta
je veľmi potešený, že sa obci podarilo
zrekonštruovať aj túto komunikáciu.
„Momentálne to bola jedna z našich ulíc s
najviac narušeným povrchom, a aj dosť
slabo riešeným odvedením dažďových
vôd. Tieto nedostatky sme vyriešili realizáciou projektu zhruba za 56 tisíc eur.
Keď si premietneme, že sa jedná o cca 300
metrov dlhú ulicu, tak je to naozaj po
všetkých stránkach náročné akcia. Cestu
sme urobili a naprojektovali v luxusnom
režime, teda čo najširšiu, dobre odvodnenú, aby mala čo najlepšie využitie, keďže
je to naozaj frekventovaná ulica hlavne v
čase príjazdov a odjazdov žiakov do a zo
školy. Ulicu asfaltovala firma RILINE.“

Zamestnanci obce
zvládajú aj asfaltovanie

Z ďalších prác uskutočnených v jeseni
pripomenul starosta Javorka nasledovné: „Vo vlastnej réžii a v rámci našich
technických možností sme porobili hodne
plošných asfaltových vysprávok. Obnovili
sme chodník pri budove autobusovej stanice v Ružomberku, ktorý je v našom katastri, potom prístupovú cestičku ku lavici cez Váh a pomerne veľkú plochu sme
zrekonštruovali aj pri Dome smútku v Likavke, kde bol starý asfalt znehodnotený
vyrastajúcimi koreňmi blízko rastúcich

Dubovské novosti
02/2017
LIKAVAN

december 2021

stromov a okrasných drevín. Asfaltovali
sme aj pri prístrešku pre bicykle postavenom v základnej škole. Všetko vo vlastnej
réžii. Nákladným autom sa zašlo po
asfalt do Ružomberka, vysypali sme ho
na mieste určenia, roztiahli hrabľami,
potom prišlo žabovanie až kým plochu
chlapi pekne nevyžehlili. Ľudia si tieto
práce pochvaľujú, a to je najdôležitejšie.
Z ďalších užitočných prác spomeniem aj
odvedenie dažďových vôd z Ulice Dariny
Kráľovenskej, teda z ulice vedúcej z kopca
Paračka nad kultúrnym domom smerom
ku zdravotnému stredisku.
Na obecnom cintoríne sme tiež obnovili
schodiskové stupne k jednotlivým hrobom, osadili sme aj lampu za Domom
smútku a osvetlili tam tak doteraz tmavý
priestor, čo robilo vždy problém hlavne v
rámci Sviatku všetkých svätých a celkovo
počas jesenného a zimného obdobia.
Pri obecnom úrade sme zrealizovali krátky, ale potrebný úsek chodníka medzi budovou a štátnou cestou III. triedy vedúcej
ku kostolu a ďalej do Martinčeka. Aby sa
ľudia nemuseli pohybovať po vozovke,
ktorá je už v niektorých časových rozhraniach značne frekventovaná. Prejsť po
chodníku im padne určite vhod. Tento zámer sme realizovali ako poslanecký návrh.
Realizovali sme aj výmenu 12 svietidiel
na uliciach Hollého a Dariny Kráľovenskej, teda od bývalého obecného úradu,
popri pošte až po križovatku so štátnou
cestou smerom na Dolný Kubín.
Dali sme tiež vypracovať projekt dopravného značenia pre vyznačenie 8 parkovacích miest určených imobilným občanom
na významných miestach v obci ako sú

obecný úrad, škola, cintorín, zdravotné
stredisko a podobne. Projekt budeme realizovať na jar.“

Ihrisko pri zbrojnici obohatené
ďalšími prvkami

„Na detskom ihrisku pri hasičskej zbrojnici sme ďalej zrealizovali osvetlenie tohto priestoru – taktiež poslanecký podnet“
pokračuje vo výpočte prác starosta.
„Získali sme aj grant z grantovej schémy
Žilinského samosprávneho kraja vo výške
1 100 eur, zmluvu sme podpísali koncom
septembra. Výsledkom sú štyri už osadené workoutové stroje na cvičenie, zvyšnú
časť nákladov (2.300 eur) doplatila

obec. Tiež by som aj touto formou rád poďakoval nášmu VÚC za takúto podporu.
V podobnej grantovej schéme spoločnosti
TESCO – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, v jej ôsmej edícii, získal žiadateľ Klub nadšencov amatérskej cyklistiky
sumu 800 eur na revitalizáciu zóny pri
Pamätnom háji k vzniku Československej
republiky na Kramariskách. Za túto
sumu, plus spoluúčasť, bol zakúpený kolotoč pre deti. Pekne sa nám to v tejto lokalite kompletizuje, máme tu už altánok,
lavičky, hojdačku, ohnisko, kolotoč ...
Vzniklo tam už pekné miesto, kde sa dá
zrelaxovať a súčasne si aj s úctou spomenúť na hrdinov a obete vojny.“
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Odpadové hospodárstvo obce Likavka v roku 2021 a správa daní a poplatkov
Vážení občania,
v roku 2021 sme zaviedli niekoľko opatrení na
skvalitnenie systému odpadového hospodárstva v našej obci. V roku 2019 sme na skládku
odpadov vyviezli 705,62 ton zmesového (nevytriedeného) komunálneho odpadu, v nasledujúcom roku 2020 kleslo množstvo zmesového komunálneho odpadu na 575,21 ton, a v
roku 2021 sme doposiaľ na skládku odpadov
vyviezli 272,51 ton zmesového komunálneho
odpadu. Vďaka zavedeniu niekoľkých opatrení
a to zavedenie: vrecového zberu separovaného
odpadu plastov a papiera, zavedením zberu
biologického odpadu zo záhrad, zavedením
zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu, rovnako tiež obmedzenie intervalu na
vývoz komunálneho odpadu len na nepárne
týždne sa nám podarilo podporiť triedenie odpadu a tým výrazne znížiť množstvo odvezeného komunálneho odpadu na skládku. Prax
ukázala, že triedenie odpadov si veľká väčšina
obyvateľov rýchlo osvojila, čoho je dôkazom
úroveň miery vytriedenia komunálneho odpadu. Úroveň miery vytriedenia:
2018 – 41,10%
2019 – 41,43%
2020 – 50,71%
Za rok 2021 rovnako očakávame úroveň miery
vytriedenia nad 50%, na základe čoho sa legislatívne určená a do štátneho rozpočtu odvádzaná výšku poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov
zmení zo súčasných 12 na 15 eur/t. Aj výška
poplatku odvádzaná správcovi skládky v Partizánskej Ľupči vzrástla z 35 na 38 eur/t. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na určenie ceny za službu: manipulácia s nádobou
na zber odpadov a odvoz odpadov na skládku
zberovou spoločnosťou. Je vysoký predpoklad, že i táto suma oproti r. 2021 narastie.

Komunálny odpad

Všetci obyvatelia obce, ako aj užívatelia nehnuteľností v katastrálnom území obce sú zo
zákona POVINNÍ platiť poplatok za komunálny odpad. Zmesový komunálny odpad
predstavuje najväčšiu zložku odpadovej produkcie, preto je potrebné sa zamyslieť, čo
vhadzovať do zberných nádob. Do budúcna
sa stane pravidlom, že Vám zberná nádoba
nebude vyvezená v prípade, že sa v nádobe
na komunálny odpad budú nachádzať zložky,
ktoré sa separujú: sklo, plasty, papier, kuchynský odpad, odpad zo záhrad, stavebný
odpad alebo nebezpečný odpad. Je z a k á z a
n é ukladať separovaný odpad do nádoby na
zmesový komunálny odpad. Učme sa predchádzať vzniku odpadu už pri nakupovaní a
teda kupovať to, čo naozaj potrebujeme a
koľko spotrebujeme. Upozorňujeme, že každá manipulácia s nádobou na komunálny odpad je monitorovaná. Chceme tak zabrániť
zneužívaniu dobre nastaveného systému, aby
sa ostatní poplatníci neskladali na odvoz komunálneho odpadu tých, čo nedodržiavajú
pravidlá! 110 l a 120 l nádoby sú určené pre
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domácnosti na zhromažďovanie zmesového
komunálneho odpadu. Z vlastných skúseností uvádzame, že či už 110 l alebo 120 l nádoba
pri dôslednom triedení odpadu postačuje na
zhromažďovanie komunálneho odpadu pre
4-5 osôb v domácnosti. Ak v domácnosti používate viac ako 1 nádobu na komunálny odpad prosíme Vás zvážte svoj prístup k produkovaniu komunálneho odpadu.

Zberný dvor

V areáli zberného dvora sa môžu zdržovať len
obyvatelia, ktorí prišli odovzdať vytriedené
zložky komunálneho odpadu a poverení zamestnanci obce Likavka. Právnické osoby,
podnikatelia nemôžu na zbernom dvore ukladať odpad. Obyvatelia sú povinní dodržiavať
pokyny zamestnancov obce, ktorí pracujú na
zbernom dvore. Na zbernom dvore nie je
možné odovzdať zmesový komunálny odpad,
ten Vám odvezie zberová spoločnosť len od
domov. Upozornenie: prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali vyššie uvedené pravidlá. Mnohé miesta v obci vrátane zberného
dvora sú aktívne sledované obecným kamerovým systémom a nasnímané dôkazy môžu a
budú použité pri postihovaní nezodpovedných občanov porušujúcich zákony a VZN
obce. Na všetky ostatné miesta sa v obci vzťahuje prísny zákaz ukladania akýchkoľvek odpadov! Žiadame obyvateľov, aby pri nakladaní s vlastným odpadom konali zodpovedne a
uvážlivo! Obec bude pristupovať ku všetkým
občanom rovnako a v prípade ukladania odpadov na inom mieste než na mieste určenom
obcou bude postupovať v zmysle platnej legislatívy a platných VZN obce.

Čo s ostatným odpadom?

Najlepšie je odpad nevytvárať: myslite na to
už pri nákupoch, vyhýbajte sa spotrebe tovaru na jedno použitie.
Znižujte množstvo odpadu: čo už nepotrebujete nevyhoďte, darujte, pokazené veci skúste
najprv opraviť.
Kompostujte biologické odpady: je to jednoduchý spôsob ako získať zadarmo kvalitné živiny
pre pestovanie okrasných a úžitkových rastlín.
Trieďte odpad: zapojte sa do systému triedenia, ktorý je zavedený v obci a využite možnosti zberného dvora.
Máte otázku ohľadne triedenia odpadu?
Neváhajte kontaktovať Obecný úrad, radi
odpovieme – 044/4300244, zerebakova@
likavka.sk

Záver

Záverom by sme chceli poďakovať všetkým z
Vás, ktorí poctivo odpady separujú. Sú medzi
nami aj takí, ktorí netriedia a vyhadzujú odpad dokonca aj do potoka. Aj pri vysokej miere triedenia je odpadu v obci stále veľa. To,
ako sme zodpovední, je vizitka nás všetkých!
Preto opätovne vyzývame všetkých občanov,
ktorí sa nepodieľajú na separovaní, aby v tomto konaní nepokračovali. Vyzývame všetkých,
ktorí sa dozvedia o tom, že niekto sa zbavil

odpadu nezákonne, aby takéto konanie oznámil Obecnému úradu. Občan nemôže uložiť
alebo ponechať odpad kde mu padne, len aby
sa ho zbavil, ale iba na mieste na to určenom.

Výzva na podanie daňového priznania
na daň z nehnuteľností na rok 2022

Daňové priznanie na daň z nehnuteľností na
rok 2022 je nutné podať najneskôr do
31.01.2022.
Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré v roku
2021 nadobudli, predali alebo darovali nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž...)
a zmena vlastníctva k nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru
2022, a rovnako tak vlastníci nehnuteľností,
ktorí zaznamenali zmeny v roku 2021 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia,
kolaudácia rodinného domu, zmeny funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery
pozemku). Daňové priznanie nepodávajú občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2021 nenastali. Daň na rok 2022 im
bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.
Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady
Obec Likavka, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie
nedoplatkov daní a poplatkov.
V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov a VZN č. 06/2019
bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a
poplatok za komunálny odpad na rok 2021
neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, a
to buď zaplatením v pokladni ocú, alebo na
účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučnému vymáhaniu.
Mgr. Bc. Mária Žerebáková
správa miestnych daní a poplatkov

Likavčanom patrí za triedenie
odpadu veľká pochvala
„Myslím si, že budeme triediť odpady ešte
viac, aj keď sme už v tomto smere naozaj
výrazne pokročili, a preto sa chcem všetkým občanom poďakovať, že si separovanie odpadu vzali za svoje. Veľa napomáha
aj zavedenie zberu kuchynského odpadu,
ľudia sa naň už naučili, za čo im taktiež
ďakujem. Takto šetríme jednak naše prostriedky, ale hlavne naše životné prostredie, v ktorom každý deň žijeme.“
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Dve nezabudnuteľné stretnutia
na obecnom úrade
Stretnutia so vzdelanými a rozhľadenými ľuďmi sú vždy inšpiratívne a
obohacujúce. K jednému takémuto
stretnutiu dal impulz prof. JUDr. Dr.
h. c. Peter Mosný, CSc., niekdajší vedúci Katedry dejín práva Trnavskej
univerzity, pri jednej z častých návštev našej obce a nášho obecného úradu. Spýtal sa ma, či viem o trojici vysokoškolských
profesorov
práva,
pôsobiacich na renomovaných univerzitách, ktorí majú korene v Likavke.
Trochu som zaváhal. Keď však profesor Mosný uviedol mená: prof. JUDr.
Marián Vrabko, CSc. a prof. PaedDr.
JCDr. Róbert Brtko, CSc. (obaja pôsobia na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave) a navrhol
na obecnom úrade usporiadať ich spoločné stretnutie, hneď som bol v obraze a túto myšlienku som s radosťou
podporil.
Stretnutie sa uskutočnilo 27. augusta a
nieslo sa v príjemnej atmosfére plnej
spomienok, zážitkov, porovnávania minulosti so súčasnosťou, lustráciou príbuzných, kamarátov, rodákov z Likavky,
otázok na fungovanie obce, život jej
obyvateľov, aktuálnych podujatí, aktivít,
investícií a všetkého zaujímavého. Každý z profesorov odprezentoval svoju pedagogickú kariéru a odbornosť, dosiahnuté úspechy. Hrdosť na Likavku, na
svoje rodisko a všetko čo ho robí jedinečným sa niesla v prakticky v každom

slove, ktoré počas tri a pol hodinovej
diskusie padlo.
Rozchádzali sme sa nielen naplnení a
spokojní, ale aj s prísľubom, že takéto
posedenie určite zopakujeme. Pod dojmom tohto stretnutia vznikla aj nasledovná úvaha p. profesora Mosného.
„Hádam mi dáte za pravdu, že život človeka má neskonalé množstvo podôb s rôznym stupňom akcelerácie priorít v ňom. V
rozhodujúcej miere v závislosti od vekovej

hranice. Inak je to v detstve, kedy prevládajú predstavy a sny ako život prežiť,
čomu sa venovať, čo dosiahnuť. Nejde pritom o presnú konkretizáciu dosiahnutia
želania. Skôr o túžby majúce význam ako
inšpirácia usmerňovania sa v neskoršom
čase, ktoré sa neraz menia aj v závislosti
od okolia či prichádzajúcich ponúk životom často až prekvapujúco servírovaných
ním samým. Pochopiteľne, je nutné pozerať sa skôr dopredu, niet dôvodu i čas na
spätný pohľad.
Opačné garde predstavuje prechod od neskoro stredného veku do veku jesene ľudského života i v jeho rámci. Sny i ambiciózne predstavy zákonite ustupujú do
pozadia. Na ich miesto nastupujú, keď už
nie bilancovanie, nesporne spomienky.
Zdá sa však, že spomienky majú intenzívnejší charakter u tých, ktorí svoju životnú,
profesijnú púť realizovali mimo svojho rodiska, či bydliska svojho detstva. V porovnaní so svojimi pôvodnými súputníkmi z
čias nedospelého veku, ktorí svoju celoživotnú púť si plnili v pôvodnom, autentickom prostredí.
Vyššia koncentrácia intenzity spomienok u
tých prvých je podmienená tak povediac
nevšednosťou pri sporadických návštevách
rodinných príslušníkov, bývalých spolužiakov, priateľov i všetkých známych. To všetko má punc vzácnosti, neopakovateľnosti,
podmieňujúcich ďalšie posilňovanie väzieb
na pôvodné bydlisko z čias mladosti. Tí
druhí sú stále každodennou súčasťou spätného spomienkového procesu, žijú v ňom
bez prerušovania, bez toho, aby si to osobitne uvedomovali. Niet však medzi nimi
žiadneho rozdielu. Možno teda len dodať,
že tak domáci ako aj tzv. cezpoľní sú rovnako intenzívne i hodnotovo spätý so svojou dedovizňou.“

Prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc.
Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1973, kandidatúru vied obhájil na Ústave štátu a práva SAV v
roku1981. Za docenta bol menovaný v
roku 1984. Habilitoval v roku 2001 prácou Historicko-právne prvky národnostných vzťahov na našom území medzivojnového obdobia. Inauguroval v roku
2004 monografiou Ústavnoprávne postavenie Podkarpatskej Rusi v predmníchovskom Československu. Je autorom
štyroch monografií, viacerých učebných textov k dejinám štátu a práva,
historicko-právnych štúdií a vedeckých
článkov zaoberajúcich sa prevažne dejinami štátu a práva na našom území v
20. storočí. Od roku 1973 do roku 2008

pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od
roku 2008 pôsobí na Katedre právnych
dejín Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2005 mu Štátna univerzita v Užhorode udelila titul
doctor honoris causae. Najrozsiahlejšie
obdobie vedeckej práce je zamerané na
právne postavenie územia Podkarpatskej Rusi v predmníchovskom Československu. Pozornosť venoval aj dekretálnej činnosti E. Beneša vo vzťahu jej
uplatňovania na Slovensku. Kratšia pozornosť bola zameraná aj na uplatňovanie diktátorských praktík v dejinách Európy. V poslednom období sa zameriava
na problematiku charakteru Slovenskej
republiky v rokoch 1939 – 1945.
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Druhé stretnutie sa uskutočnilo 15. novembra a malo výsostne pracovný charakter. Zúčastnili sa ho zástupcovia Úradu ŽSK, NDS a poslanci vyššieho
územného celku: Mgr. Martin Hromada,
PhD. – riaditeľ odboru kultúry Úradu
ŽSK, Ing. Peter Mrvečka – riaditeľ odboru správy majetku a investícií Úradu ŽSK,
Roman Vanko – hlavný inžinier stavby D1
Hubová – Ivachnová, Ing. Michal Slašťan
– poslanec VÚC a Ing. Ján Bednárik –
poslanec VÚC. Predmetom stretnutia
bolo riešenie parkovania návštevníkov
hradu mimo zastavané územie obce na
pozemkoch NDS, inštalácia elektrickej
prípojky a nasvietenie hradu Likava, na
ktorom s VÚCkou, ako vlastníkom hradu,
participuje NDS a tiež navrhnutie a špecifikácia opatrení pre efektívne odvodnenie diaľnice v katastri našej obce. Padli
záruky a prísľuby, že ana všetkých nastolených problematikách sa bude intenzívne pracovať a výsledky z nich budú známe na začiatku budúceho roka.
Ing. Marián Javorka

Slovenský Červený kríž a jeho
potravinová pomoc v Likavke
Jeden z najväčších obchodných reťazcov Kauf land je partnerom Slovenského
červeného kríža už niekoľko rokov. Výsledkom ich vzájomnej dlhoročnej spolupráce je množstvo spoločných kampaní a projektov. Práve najväčšou
celoslovenskou akciou sa už tradične
stala zbierka s názvom „Pomáhame po-

travinami“, ktorá sa každoročne organizuje v októbri pri príležitosti Svetového
dňa výživy. Aj napriek neľahkej epidemiologickej situácii sa dobrovoľníci z
celého Slovenska zapojili do tohto projektu s veľkým nadšením. Likavskí členovia Miestneho spolku Červeného kríža
neboli výnimkou.

Myšlienkou potravinovej zbierky je
uľahčenie života všetkým sociálne slabším občanom, ktorí sa v dôsledku choroby, straty rodinných príslušníkov alebo
zamestnania, ocitli v hmotnej núdzi.
Materiálnu pomoc pre týchto ľudí predstavovali potravinové balíčky distribuované členmi Červeného kríža vo všetkých regiónoch Slovenska. Šancu
pomôcť touto formou mali všetci ľudia,
ktorí počas Svetového dňa výživy nakúpili v obchode Kauf land a prispeli určitou časťou svojho nákupu práve tým,
ktorí to najviac potrebujú. Hlavným
sponzorom ostatných druhov surovín sa
stal samotný Kauf land. Týmto spôsobom tak bolo darovaných niekoľko ton
potravín, ktoré následne zástupcovia
Červeného kríža prerozdeľovali rodinám v núdzi. V balíčkoch tak mohli
nájsť zväčša trvanlivé potraviny ako je
mlieko, med, cestoviny, ryžu, cukor, soľ,
kompóty a iné.
Aktívne pôsobenie organizácie Červeného kríža v Likavke sa taktiež zapojilo
do tzv. potravinovej pomoci a zozbierané balíčky poputovali do siedmich domácností v našej obci. Aj napriek takmer
ročnej prestávke akýchkoľvek činností
sa likavskí zástupcovia Červeného kríža
tešia z postupného rozbiehania rôznych
podujatí a akcií, ktoré odštartovala potravinová zbierka so silným dobročinným posolstvom.
výbor MS SČK
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V obecnej knižnici sa tešíme
z ďalších knižných noviniek
Obecná knižnica v Likavke sa už od
roku 2016 každoročne zapája do
grantových výziev Fondu na podporu
umenia a vďaka úspešne podaným
žiadostiam do našej knižnice tak pribudlo viac ako 700 zakúpených kníh
v celkovej sume 7 300 eur.
V tomto kalendárnom roku sme opäť
podali žiadosť na nákup knižničného
fondu, ktorá bola podporená sumou
1000 eur a z obecného rozpočtu bolo
vyčlenené na spolufinancovanie 900
eur.Za tieto finančné prostriedky sme
zakúpili 185 kníh.
Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, prioritne z jednotlivých
oblastí umenia, kultúry, kultúrneho a
kreatívneho priemyslu a spoločenských
vied, pričom minimálne 20% pridelenej
podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu
alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica
môže vybrať v súlade so zameraním a
špecializáciou knižnice.
Pandemická situácia pre našu knižnicu
priniesla samé pozitívne veci. Ľudia začali viac čítať a častejšie navštevovať
našu knižnicu. V roku 2020 našu knižnicu navštívilo 432 čitateľov, v tomto
roku k 24.11. ju navštívilo až 579 čitateľov. Z uvedeného počtu čitateľov je až
239 detí, počet vypožičaných kníh za
rok 2020 bol 1256, tento rok je to už

1734. Stúpol nám aj počet čitateľov, čo
nás veľmi teší. Návštevnosť knižnice
ovplyvňuje pravidelné dopĺňanie knižných noviniek . Pravidelným dopĺňaním
knižničného fondu chceme prispieť k
lepšiemu uspokojeniu potrieb čitateľov.
Bez nových titulov by sme dnešného ná-

ročného čitateľa nezaujali a neuspokojili. Tento rok sme sa zamerali na kúpu
nových kníh najmä pre deti vo vekovej
kategórii do 10 rokov.
Počas tejto situácie sme rozšírili služby
v knižnici o individuálne vstupy mimo
výpožičných hodín a zaviedli sme aj donáškovú službu starším členom do ich
domácností. Knižnica dostala novú podobu aj keď zo starých regálov, ale išlo
hlavne o prehľadnejšie usporiadanie a
lepšiu orientáciu čitateľov v našej knižnici.
Na podporu vzbudenia záujmu detí o čítanie sme pripravili v spolupráci s našimi ochotníkmi rozprávkové čítanie. Čítanie je zamerané na preferovanie
čítanej rozprávky, po prečítaní je dôležité zapojiť deti, pýtame sa ich, čo si zapamätali, a samozrejme si spoločne čítajú ďalšiu vybranú rozprávku. V čítaní
plánujeme pokračovať, len momentálne
nám to nedovoľujú nariadené pandemické opatrenia., lebo prevádzka knižnice je opäť zatvorená pre lockdown.
Ďakujeme všetkým, ktorí naše služby
využívajú a ďakujeme aj darcom za darované knihy.Tešíme sa na spokojných
čitateľov a návštevníkov a všetkým našim čitateľom prajeme veľa zdravia.
Miroslava Raksová
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Rok 2021 u likavských hasičov
Azda každá organizácia, spoločenstvo
alebo zoskupenie ľudí pocítili následky a
obmedzenia života spojené s pandémiou
koronavírusu. Takisto aj činnosť likavských hasičov bola i v roku 2021 takto
utlmená, tak v oblasti športovej ako aj
kultúrnej.
Opatrenia nedovoľovali organizovať rôzne športové alebo kultúrne hromadné
podujatia, a preto sme sa v tomto roku
spoločne nemohli zabaviť na Bravčových
hodoch, alebo sledovať športové výkony
počas hasičskej súťaže.
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To však neznamená, že likavskí hasiči nič
nerobili... práve naopak, v tej najdôležitejšej a najzákladnejšej činnosti hasičov
bol tento rok priam rekordný – veď do
uzávierky príspevkov do našich obecných
novín sme evidovali až 31 výjazdov k rôznym zásahom.
Počas druhej vlny koronakrízy, od januára
do mája sme počas covidového testovania
v Kultúrnom dome v Likavke celkovo 14krát dezinfikovali priestory, v ktorých testovanie prebiehalo a okrem toho ešte
9-krát sme na vyžiadanie dezinfikovali
Diagnostické centrum a Strednú zdravotnícku školu v Ružomberku. V
máji a júni nás preverili povodne. Najskôr v máji v Ružomberku, kde sme vo večerných hodinách stavali s viacerými zbormi
z okolia protipovodňové zábrany, neskôr v júni v centre našej
obce, keď sa po bleskovej
prietrži mračien nad Chočom
vylial miestny potok pri kostole
a zalial pivnice, dvory a cesty v
okolí kostola a obecného úradu. Leto bolo poznačené rôznymi požiarmi v Likavke ale aj v
okolitých obciach, spadnutými
stromami na cestách. Najťažším mesiacom tohto roka bol
jednoznačne október, kedy
sme zdolávali dva veľké požiare: v Ústrednej vojenskej ne-

mocnici v Ružomberku a požiar opustenej
budovy v centre mesta Ružomberok. Tu
sme zasahovali v oboch prípadoch niekoľko hodín s použitím autonómnych dýchacích prístrojov v silnom zadymení a v druhom prípade aj počas tmy, čo samozrejme
zásah veľmi sťažuje.
Spolu sme teda do konca októbra 2021 zasahovali rekordných 31-krát: z toho 12krát pri požiaroch, 4-krát pri povodniach
alebo odstraňovaní ich následkov, 3-krát
pri zdravotníckych zásahoch (pomoc imobilným pacientom), 9-krát pri dezinfekcii
priestorov, 2-krát pri odstraňovaní spadnutých stromov z ciest a 1-krát pri odstránení osieho hniezda z rodinného domu.
9-krát sme zasahovali doma v Likavke, 17krát v meste Ružomberok, 3-krát v Liskovej a po jednom raze v Hubovej a Komjatnej. Pri všetkých zásahoch zasahovalo
dokopy 99 dobrovoľných hasičov z Likavky v celkovom súčte vyše 184 hodín.
Aj pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať
všetkým zasahujúcim likavským hasičom,
ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku
na akúkoľvek odmenu, vždy do pár minút
vyrazili k akémukoľvek zásahu a riskovali
svoj život na ochranu zdravia a záchranu
životov a majetku svojich blížnych.
Veríme, že budúci rok nám situácia dovolí
vrátiť sa aspoň čiastočne „do starých koľají“ a už 12.februára 2022 sa budeme môcť
opäť s niektorými z vás stretnúť pri jubilejných 10. Bravčových hodoch v Likavke.
Mgr. Peter Brtko
predseda DHZ Likavka
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Likavské deti zbierajú úspechy
Žiaci z Likavky a z Martinčeka majú tvorivosť a prebúdza sa u nich čoraz väčšia
kreativita. Výsledky sa dostavujú postupne v každom školskom roku. Každoročne sa zapájajú do rôznych výtvarných
súťaží určených pre základné umelecké
školy a robia radosť nielen sebe ale i p.
uč. Bc. Silvii Fábryovej. V tomto období

získali viacerí žiaci výborné umiestnenia v súťaži Liptov 2021, ktorá bola zameraná na poštový prenos správy ako
posilnenie komunikácie medzi ľuďmi.
Tešíme sa z ich úspechov a želáme im naďalej veľa kreativity a chuti pri tvorení,
aby i naďalej dosahovali takéto výborné
výsledky. V mesiaci november sme sa zapojili do súťaže Vianočná pohľadnica
2021 a zároveň nám prišli diplomy z Lidic čo nám urobilo obrovskú radosť, pretože sme uspeli vo rozsiahlej medzinárodnej konkurencii. Ďakujeme rodičom a
žiakom a tešíme sa na nové úspechy.
Umiestnenia v kategórii ZUŠ. 1. kategória (5 - 7 rokov): 3. miesto skupinová práca – Katarína Nováková 6 rokov,
Tobiáš Čukan 6 rokov, Laura Halamová 7
rokov, Nina Mišovičová 6 rokov; cena
poroty: Matúš Jacko 7 rokov, Lara Brnoliaková 6 rokov, Ela Salvová 6 rokov, Šimon Timko 6 rokov, Nela Brtková 6 rokov, Stella Bažíková 6 rokov; najkrajšie
pečiatky - Nela Brtková 7 rokov. 2. kategória (8 – 12 rokov): najkrajšie
známky – Samuel Lesák 8 rokov, Nela
Gereková 10 rokov, Tomáš Sviežený 9 rokov; najkrajšie pečiatky - Kiara Vrabková 11 rokov.
Miroslava Mudičková

Čestné
uznanie pre
Ferdinanda Uhrinu
Pán Ferdinand Uhrina patrí k desiatim
najstarším obyvateľom v obci,v tomto
roku oslávil svoje 90 narodeniny. Aj napriek vysokému veku robil zápisy do Pamätnej knihy. Pán Ferko má krásne písmo
a ešte krajšiu maľbu. Je to skromný a
ochotný človek so šikovnými rukami . Zápisy do Pamätnej knihy nerobil pre peniaze, ale bral to ako poctu, že svojou krásnou prácou môže byť užitočný a prospešný
v našej obci. Robil to rád sebe pre radosť a
druhým pre obdiv.Zápisy do Pamätnej
knihy robil 27 rokov ( od roku 1994 ). Za
svoje dlhé roky urobil okolo 267 zápisov.
Za jeho dlhoročné vedenie Pamätnej knihy mu osobne prišiel poďakovať a odovzdať dar starosta obce Ing. Marián Javorka, čím ukončil jeho doterajšiu prácu pre
obec. Veľké ďakujeme pán Uhrina za Vašu
krásnu prácu a prajeme Vám veľa zdravia.
Miroslava Raksová
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Čo pre nás znamená divadlo?
Rok 2019 bol pre likavských ochotníkov
a milovníkov divadla veľmi významný,
oslávili sme krásnych 100 rokov od jeho
založenia.

14

Náš veľký narodeninový deň bol ako u profesionálov a nie laikov, pripravili sme hodnotný program a nacvičili ešte krajšiu divadelnú hru. Máme v našich srdciach len

samé pekné spomienky. Bol to veľký a nezabudnuteľný deň. Deň, ktorí bol sviatkom hercov a deň, ktorí bol sviatkom pre
divákov. Náš kultúrny dom ešte nezažil
také množstvo divákov, ktorí sedeli aj na
balkóne. Bolo ich neskutočne veľa. Po
odohratí divadla a po programe sa nám od
divákov dostalo veľkej pocty, všetci diváci
sa spontánne postavili a tlieskali nám v
stoji, hovorí sa tomu klaňačka standing
ovation.
Po tejto nezabudnuteľnej oslave, ktorej
sme boli súčasťou, sme si povedali ako pokračovať a zaujať dnes? Dokážeme to?
Áno, je to ťažké. Stále hľadať nových ľudí a
obsadzovať ich do hier. Je to náročné a zároveň úžasné. Stále vyhrávame ťažký boj.
Dnes však konečne môžem povedať, že likavské divadlo nezanikne. Že sme našli
partiu schopných ľudí, ktorí chcú robiť a
pokračovať v našej krásnej záľube. Je to
partia, ktorá vdýchla novú dušu nášmu divadlu. Je to partia, ktorých veľmi rada
prídem povzbudiť, keď už nebudem hrať.
Je to partia, ktorá mi vždy vyhradí v obecenstve to čestné miesto diváka. Je to partia, ktorej budem držať palce, aby naše
divadlo v dnešnej ťažkej a rýchlej dobe
dokázali udržať.
Odohrali sme pár repríz Kuba po okolitých
dedinách. Po veľkej sláve prišla corona. Nestretávali sme sa, nič necvičili. Dlhé zimné
večere prežité v kruhu priateľov divadelníkov nám chýbali. Bolo to pre nás najsmut-
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nejšie obdobie. Nechceli sme sa vzdať a vziať
chuť hrať novým mladým hercom.
Naša Mirka Raksová je predsedníčka, ktorej záleží na divadle, na vzťahoch a na pokračovaní. Na tvorbe hier pre mladých divákov, ale zároveň aj pre tých skoršie
narodených. Jej snom je hrať viacero hier,
aby sa rola ušla každému hercovi. Jej snom
je hrať veľa hier súčasne v našom divadelnom roku pre svojich divákov. Ale k tomu
potrebujeme viac hercov.
Dnes môžem smelo tvrdiť, že sa to bude dať
zrealizovať. Momentálne sa stretávame a
nacvičujeme pre Vás hru „Aby láska prišla
do domu“. Je to akoby povedali mladí – re-

tro hra. Je to hra, ktorá má veľa veselých
replík, je to hra z doby, ktorú sme žili v socializme. Verím, že sa nám práve s touto
hrou podarí uspokojiť a rozveseliť našich
divákov. Nie je to klasika v kroji, ale nie je
to super moderné divadlo, ktorým by sme
u nás doma nezaujali. Radi hráme hry na
oddych pre ľudí, veď toho zlého je okolo
nás strašne veľa. My sa pri tom odreagujeme a cítime sa byť užitoční. Necítime sa byť
starí. Ako hovorí naša Mirka, treba ísť ďalej. Ponúknuť nie len hru v kroji, ale zaujať
mladého herca s mladým publikom. Ako
ináč pritiahnuť mladých? Nie úplne moderným, ale nie úplne nemoderným. Za-

Čaro Vianoc vo folklórnom súbore
Čas plynie ako voda, nezadržateľne sa
blíži záver roka 2021.Čas,ktorý nám už
nik nevráti sme znovu premrhali na boj s
neznámym nepriateľom. Už dva roky bojujeme s niekým, koho nevidíme a o to je
ten boj ťažší.
Ono ten náš boj je dosť chaotický, dá sa prirovnať k neplavcovi, ktorého hodia do vĺn a
on nemá veľa možností. Tak ako jeho ťahá
vlna ku dnu, tak nás valcuje tretia pandemická vlna a my nevieme, ako s ňou bojovať. Čelní predstavitelia našej krajiny nemajú jednotný názor a zdá sa, že ani chuť a
vôľu riešiť tento závažný problém. Ich žabomyšie vojny a neustále hádky nevedú k ničomu, iba k prehlbovaniu biedy a strachu Slovákov zo zajtrajšieho dňa. Stúpa neistota,
tak ako stúpajú ceny všetkých komodít a
klesá dôvera v našu vládu, tak ako klesá ná-

dej v lepší zajtrajšok u väčšiny obyvateľov
tejto krajiny.
Je prakticky nemožné robiť si plány na pár
dní dopredu, tobôž nie dlhodobé a technicky náročné projekty. A preto už teraz
vieme, že folklórna skupina Likava ani v
nastávajúcom roku 2022 nebude organizovať populárnu ľudovú zábavu „Metenícky fašiang“, keďže situácia okolo covidu
nie je stabilná a neustále sa zhoršuje. Príprava i realizácia podujatia je časovo i finančne veľmi náročná a stretávanie sa
väčšieho počtu ľudí by predstavovalo veľké zdravotné riziko.
V júli tohto roku, keď to pandemická situácia umožnila, sa väčšina našich členov
stretla na výročnej členskej schôdzi občianskeho združenia FSK Likava, kde sme
zhodnotili činnosť a zvolili nových členov
do riadiacich funkcií občianskeho združe-

chovať si priazeň nášho publika, ale pritiahnuť ešte viac.
Plánujeme založiť občianske združenie, aby
sme si mohli zabezpečiť financie na činnosť
písaním žiadostí z podpory Fondu na podporu umenia. Premiéru plánujeme vo februári,
ak nám to dovolia opatrenia. Ďakujem všetkým hercom, že si našli čas, silu a chuť zveriť
sa do režisérskych rúk pod mojim vedením a
vedením Mirky Raksovej spoločne naštudovať túto divadelnú hru. Ďakujem všetkým a
prajem všetko dobré, nech sa všetkým darí.
Jolka Magová

nia. Volil sa nový štatutár nášho občianskeho združenia. Ja osobne v mene celého
kolektívu sa chcem poďakovať bývalému
štatutárovi Jurajovi Pšenovi za jeho zodpovednú prácu a doterajšiu činnosť v našom folklórnom spolku a zároveň chcem
poďakovať ako novozvolený štatutár všetkým členom za prejavenú dôveru. Budem
sa snažiť robiť tak, aby sa naša folklórna
skupina rozvíjala a napredovala, aby sme
nacvičili veľa nových tanečných pásiem a
mali veľa vystúpení a ešte viac našich divákov.
Inak sa folkloristi tohto roku nezúčastnili
žiadnej hromadnej akcie a neabsolvovali
sme žiadne vystúpenia. Do budúcnosti
nám naozaj ostáva len dúfať ,že sa táto situácia už zlepší a že všetci, nielen my, sa
nebudeme musieť obávať organizovania
rôznych kultúrnych podujatí a takisto sa
na nich zúčastňovať. Tak ako hercom chýbajú divadelné dosky, tak aj nám chýbajú
amfiteátre či kultúrne domy na prezentáciu nášho, likavského folklóru. Tá atmosféra, ktorú chceme znova zažívať, sa dá
vytvoriť len s divákmi, ktorých naše vystúpenie zaujme a na konci nám aj zatlieskajú. A pre tento pocit sa oplatí tvrdo na
sebe makať počas skúšok, siahnuť na dno
svojich síl, aby ten výsledok stál za to.
Každý z nás už túži znova naštartovať zaužívaný rituál skúšok a vystúpení, kde človek príde na iné myšlienky a pri tvrdej drine pookreje na tele i na duši.
Momentálne teda folklórna skupina funguje len v akomsi udržiavacom móde, nech je
všetko zabezpečené po právnej i finančnej
stránke, aby nábeh do normálu bol hladký
a bezproblémový. Tak teda chráňme seba i
svojich blízkych a ostaňme všetci zdraví,
aby sme sa v plnej sile mohli čo najskôr
stretnúť už len pri krajších príležitostiach.
Nech nám k tomu napomáha blížiaci sa čas
vianočný. Čas, keď každý verí na zázraky a
plnia sa aj najtajnejšie túžby, veď má svoje
čaro. Čaro Vianoc…
S úctou a pozdravom

Ján Mudička ml.
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Kultúrny život s nariadenými
opatreniami a ich dodržiavaním

Uvítanie 26 nových občanov

Každý organizátor kultúrnych podujatí
si kladie otázku, či je lepšie v tejto dobe
niečo organizovať so sťaženými podmienkami, alebo nič nerobiť, a tým aj nič
neporušiť. Chýba nám kultúrnospoločenský život, ruch okolo akcií a návštevníci podujatí. Spoločnosť nás rozdelila
na dva tábory – zaočkovaných a nezaočkovaných. Od mnohých akcií sme museli
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upustiť, iné zas prehodnotiť a nájsť nový
spôsob v organizovaní podujatia a vhodný termín, ako a kedy ich zorganizovať.
Na konci prázdnin sme zrealizovali Uvítanie detí narodených v kalendárnom
roku 2020. Matrikárka obce nám slávnostným zápisom predstavila 26 nových
občanov našej obce. Rodičia narodených detí si prevzali dar od starostu
obce, ktorý pozostával z finančnej hoto-

vosti 100 eur vecného daru v sume 50
eur.

Radosť potešiť seniorov

V novembri sme si uctili našich 178 jubilantov. Keďže ide o vekovú kategóriu
nad 65 rokov, báli sme sa pozvať jubilantov na spoločné posedenie pri dobrom
obede, káve a zákusku. Naši jubilanti sa
vždy tešili na spoločné stretnutie, no
strach o ich zdravie nám to nedovolil.
Aby sme ich aspoň trošku potešili, pripravili sme im darčekové taštičky v hodnote 10 eur, ktoré sme im osobne priniesli domov za pomoci ochotného 12
– členného pracovného tímu zloženého
zo zamestnancov obce pod vedením vedúcej KS, poslancov (Renát Haluška,
Adrián Solár, Daniel Krížo, Jozef Peniak,
Jozef Nemček) a členov kultúrnej komisie. Pracovný tím sa ráno podrobil antigénovému testovaniu, aby sme nikoho
neohrozili. Počasie nám prialo, všetci
sme mali radosť z toho, že môžeme potešiť obdarovaných. Starosta obce osobne
poprial všetko dobré k narodeninám jednému jubilantovi, ktorý v tomto roku
oslávil svoje krásne 90 narodeniny.

Mikuláš v modernej edícii

Ako každý rok, tak aj tento rok k nám zavítal Mikuláš. Stretli sme sa s ním trošku
moderne a netradične, nakoľko nám
pandemická situácia nedovoľuje sa všetkým spoločne stretnúť a hromadné podujatie sa môže konať len v režime OP s
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maximálnym počtom do 10 osôb bez organizačného personálu. Organizačný
personál sa v deň podujatia aj napriek
svojej zaočkovanosti podrobil antigénovému testovaniu. Lockdown nám situáciu skomplikoval, no zároveň sme nechceli sklamať deti, že Mikuláš nepríde.
O 13,00 hodine sa deti mohli pripojiť
cez link na živé vysielanie , v ktorom sa

im prihovoril Mikuláš zo štúdia a starosta obce z domu. Program pre deti do živého vysielania pripravili naši ochotníci
v spolupráci s ružomberskými ochotníkmi z Rosa Thea. Na živé vysielanie sa
nám pripojilo viac ako 50 detí. Deti sa
zapájali, s chuťou rozprávali Mikulášovi
básničky, aj mu zaspievali pesničky.
Program takouto formou bol pre nás
nová skúsenosť, museli sme byť ticho a
mať vypnuté telefóny, aby nás nezachytil zvuk kamery a nedalo sa nám medzi
sebou komunikovať, každý musel sám
zareagovať v danej situácii a poradiť si
sám. Máme nové pocity – starosta ako
účinkujúci a zároveň ako pripojený
účastník z domu. Na tohtoročného Mikuláša budeme ešte dlho spomínať.
Po živom vysielaní odišli Mikulášovi pomocníci odovzdať mikulášske balíčky deťom v našej obci a to tak, že balíček sa
zavesil na bránu a jeho pomocníci za-

zvonili. V rámci opatrení sme ľudí poprosili, aby len Mikulášovi zakývali zo svojich príbytkov a nečakali ho pred bránou.
Mikuláš nezabudol ani na klientov sociálnych zariadení v Likavke a na deti z
detského domova rodinného typu v Likavke. Mikulášske balíčky sme odovzdali
vedeniu zariadení Seniresu, Likavy CSS, CDR Ružomberok. Tešíme sa, že
sme urobili všetkým obdarovaným veľkú
radosť, lebo pre nás je to tá najväčšia odmena za dobrý skutok.
Stretnutie s Mikulášom je najkrajšie
podujatie v obci, na ktoré sa tešíme
okrem detí aj my dospelí. Ako keby sme
sa vrátili do našich detských čias, aspoň
na chvíľu zabudli na svoj vek, na svoje
bôle a uverili v rozprávkový svet.
Verím, že sme Vás pripraveným podujatím potešili. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
stretnutia s Mikulášom a najmä technickému štábu, ktorý zabezpečil živé vysielanie a zapožičal nám bezplatne techniku. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie
podujatia.
Miroslava Raksová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Vychovávať a vzdelávať žiakov
v školskom prostredí už nie je
samozrejmosťou
Kľúčovou úlohou základnej školy je vychovávať a vzdelávať žiakov v školskom
prostredí, čo v posledných školských rokoch nie je samozrejmosťou. V školskom
roku 2021/2022 túto úlohu plní pedagogický zbor spolu s 214 žiakmi školy.
Vyučovanie v čase písania tohto príspevku, prebieha prezenčne vo všetkých ročníkoch, čo má veľký význam pre žiakov aj
učiteľov. Ich vzájomný osobný kontakt vo
výchovno-vzdelávacom procese zohráva
nezastupiteľnú úlohu. Toto je možné len
za predpokladu dodržiavania pokynov
Úradu verejného zdravotníctva, zo strany
žiakov, rodičov a zamestnancov školy.
Škola sa aktívne podieľa na distribúcii,
evidencii a vyhodnocovaní AG testov.
Život v škole však beží ďalej a naši žiaci
sa zapájajú do rôznych súťaží a aktivít. K
najzaujímavejším patrí podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu
školských knižníc, ktorého 17. ročník celoslovenského projektu na tému „Radosť
a zážitok z čítania“ sa konal pod záštitou
Štátnej pedagogickej knižnice a Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu
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SR. Tomuto heslu sme prispôsobili naše
aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Starší žiaci počas hodín literatúry
navštívili školskú knižnicu, hľadali odpovede na otázky v dostupnej literatúre
knižnice, pracovali s encyklopédiami a
slovníkmi. Svoje odpovede vyhodnocovali a spracovávali do prehľadných tabu-

liek. Mladší žiaci pracovali v školskej
knižnici s rozprávkou a s rozprávkovými
knihami. Nadväzujúcou aktivitou bola
výtvarno-literárna súťaž „Záložka do knihy spája školy“. Cieľom súťaže je aby školy výmenu záložiek využili k nadviazaniu vzájomnej spolupráce a výmene
dobrých príkladov a taktiež k poznávaniu histórie, kultúry, literatúry a regionálnych zvykov.
Informatická súťaž iBOBOR má symbol usilovného inteligentného a čulého bobra. Súťaž vznikla v Litve a rýchlo sa rozšírila do
54 ďalších krajín. Jej hlavným cieľom je
podporiť zmysluplné a efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií.
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Ďalšie aktivity,
do ktorých sa žiaci zapojili

Voda pre život – život pre vodu – literárna
súťaž so zameraním na environmentálnu
výchovu
Deň mlieka – edukačné aktivity zamerané na zdravý životný štýl
EKO POSTER 2021 – výtvarná súťaž
Hovorme o jedle – súťažno-vzdelávacie
aktivity zamerané na podporu zdravého
životného štýlu
Vedecký kuriér – vzdelávacie a popularizačné aktivity v oblasti prírodných vied
Svetový deň úsmevu – aktivity zamerané
na rozvoj a podporu vzájomných vzťahov
PEXESO – súťaž v spoločenskej hre

Zober loptu nie drogu – preventívno-športové podujatie
Významnou úlohou pre harmonický vývoj
žiaka je aj rozvíjanie prosociálneho cítenia.
Základná škola v spolupráci so spolkom
Slovenského červeného kríža vyhlásila
zbierku „Podeľ sa a pomáj“, v rámci ktorej
sa zbierajú trvanlivé potraviny a hygienické potreby v priestoroch ZŠ s MŠ Likavka.
Zbierka bude rozdelená občanom, ktorí sa
nachádzajú v núdzi a pomocnú ruku podanú aj touto formou prijmú.
Mgr. Ľuboš Birtus
riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka

Materská škola

„Človek je sprvu maličký
a volajú ho dieťatko.
Tak mu je dobre, presladko,
že by chcel zostať navždycky
v náručí svojej mamičky.
Dieťatko rastie na dieťa.
Už nenosia ho v náručí.
Samo sa púšťa do sveta
okolo domu na skusy,
len čo sa chodiť naučí“.
(Ján Kostra)
V najrannejšom období života dieťaťa,
ktoré je v tomto veku hravé, zvedavé, bádateľské, zaujíma sa o všetko, čo ho obklopuje, je veľmi dôležité poskytovať mu
podporné a rozvíjajúce činnosti a vytvoriť
mu priestor, kde by mohol naplniť svoje
predpoklady. Materská škola je miestom
učenia sa a rozvoja, miestom poskytovania širšej kultúrnej, životnej orientácie a
tiež miestom získavania praktickej sociálnej skúsenosti. Stimuluje rozvoj osobnosti
dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a
vekovými osobitosťami v rozvojových dimenziách, a to v kognitívnej, kreatívnej,
logickej, senzorickej, motorickej, sociomorálnej, emocionálnej a afektívnej.
Materská škola v tomto školskom roku
2021/2022 nadviazala na projekty a aktivity realizované v predchádzajúcom období. Aj napriek zložitej pandemickej situácii
naše
deti
prostredníctvom
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videoprenosov pozdravili v mesiaci máj
svoje maminky a staré mamy programom
plným básničiek, piesní a tancov.
V rámci týždňa regionálnej výchovy pod
názvom „Slovensko, moja vlasť“, poznávali
kultúrne bohatstvo a dedičstvo našich
predkov. Spoločne sme sa snažili ukázať
našim najmenším krásu svojej domoviny,
približovali sme im hodnoty spolupatričnosti, lásky a domova, učili sme ich vnímať srdcom a vštepovať im lásku ku klenotom dávnej minulosti, pestovali sme v
nich hrdosť na svoju vlasť a svojich predkov.
Starých rodičov a prarodičov sme si uctili
a zároveň priniesli potešenie všetkým
obyvateľom dediny krojovaným sprievodom obcou s krátkym folklórnym programom pod názvom „Obchôdzka dedinkou“,
aj za pomoci a podpory obetavých folkloristov Likavky. Takto sme si pripomenuli
krásne, tradičné podujatie – DFF pod hradom Likava. Koncom júna sme na školskom dvore usporiadali slávnostnú „Rozlúčku s predškolákmi“, ktorých sme sa
počas ich celého pobytu v materskej škole
usilovali pripraviť na školské vzdelávanie
v základnej škole a na život v spoločnosti.
Práca v materskej škole je predovšetkým
poslaním, v ktorom s dôverou zverené
deti spoločným úsilím deň čo deň, krok za
krokom učíme objavovať svet a poznávať
čo prináša, rozoznávať dobro od zlého,
pripravovať ich na zvládanie a prekonávanie prvých životných prekážok, osamostatňovať sa, nájsť si svoje miesto medzi
rovesníkmi a v spoločnosti.
Ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú môžeme cítiť aj naplnenou kapacitou materskej školy. Tento školský rok priniesol v
oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania podstatné zmeny, kedy s účinnosťou
od 1. septembra 2021 sa pre päťročné deti
stáva predprimárne vzdelávanie povinné.
Vzhľadom k tejto skutočnosti kladieme
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ešte väčší dôraz na ich osobnostný rozvoj
a dosiahnutie školskej zrelosti a pripravenosti. Dúfame, že počas školského roku sa
nám podarí zrealizovať aspoň časť plánovaných aktivít a podujatí s deťmi v rámci
Školského vzdelávacieho programu „Slniečko nám svieti, poďme sa hrať deti“,
medzi ktoré môžeme zaradiť – jesenné
práce a činnosti, poznávanie remesiel a
profesií, sviatok Dušičiek, Adventné obdobie, privítanie Mikuláša s doprovodným
kultúrnym programom, v rámci regionálnych vianočných zvykov a tradícií – pečenie a zdobenie medovníkov, koledovanie
pod názvom „Betlehemci“, zimné radovánky a športové aktivity na snehu, neskôr s
príchodom jari „Vynášanie Moreny“, karneval a „Fašiangy“ spojené s prvkami regionálnej výchovy - maľovanie veľkonočných vajíčok, pletenie korbáčov, návštevy

múzeí, galérií, obecnej knižnice, hasičov,
kultúrne predstavenie na „Deň matiek“,
letnú olympiádu a pod.
Pri tejto príležitosti dovoľte poďakovať sa
nám zriaďovateľovi Obci Likavka, v zastúpení Ing. Mariánom Javorkom, za podporu a finančnú pomoc pri realizácii rekonštrukcií a obnovy priestorov ZŠ s MŠ,
všetkým pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom za ich prácu, starostlivosť
a lásku, ktorou deti a žiakov sprevádzajú
počas ich pobytu v materskej a základnej
škole a v neposlednom rade rodičom, ktorí nám pomáhajú vytvoriť príjemné a rodinné prostredie, aby sa naše deti mohli
cítiť spokojne a šťastne.
PaedDr. Renáta Mudičková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ
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konečnému rozpadu, zpráchniveniu, roztaveniu,... že ak sa všetko staré neprevráti
v úplný chaos a nebude zomleté na prach,
do tých čias nemôžeme hovoriť o nástupe
nových a stálych hodnôt ...“
(Božích hodnôt – pozn. P.O.)

Ešte pár myšlienok Pavla Straussa

O holubovi na streche
a o vrabcoch, čo odleteli...
Či už si to priznáme, alebo nie, máme
radi stereotypy. Vnášajú do života akýsi
druh istoty, pocit bezpečnosti. Aj príslovie pripomína lepšieho vrabca v hrsti,
ako holuba na streche. Máme v sebe náklonnosť všetko merať a zvažovať cez
materiálnu skúsenosť. Takže za vrabca
považujeme napríklad aký – taký príjem,
spokojnosť s bývaním, zariadením domu,
so správaním sa našich detí – aspoň teda
to, čo sami vidíme a počujeme... Jednoducho, že nie sme horší, ako tí ostatní,
alebo lepšie povedané, nechceme „vytŕčať“ nad ostatných. Inakosť sa nenosí,
ledaže by šlo o to, že si ma niekto všimne,
alebo že chcem na seba upozorniť.
Doba, v ktorej žijeme, „rozohnala“ všetky
vrabce našich istôt a sme tým zaskočení.
A to až natoľko, že nedokážeme vidieť tie
krásne a neporovnateľne vznešenejšie
„holuby na streche“. Ohlúpli sme a oslepli, zahľadení len do svojich prázdnych
dlaní – tých materiálnych, ale aj tých duchovných...
Zrútili sa nám mnohé z našich svetov;
spôsob života, možnosti trávenia času,
ponarúšali sa vzťahy, či pribudol strach o

zdravie a niekedy aj život – svoj, alebo
našich blízkych.
Vydať sa na cestu za „holubom na streche“ je vždy riskantné a niekedy aj nebezpečné. Lenže cieľ dáva zmysel ceste!
„Organizovaný“ duchovný život vo farnosti je v troskách. Napriek a či vďaka železným zvykom, ako napríklad prežívanie nedele, sviatočných dní, o atmosfére
Veľkej Noci a Vianoc už nehovoriac, sme
stratení a s nostalgiou hľadíme za odleteným kŕdlikom splašených vrabcov, naivne si mysliac, že sa nám vrátia a jedného
krásneho dňa – čoskoro! – nám padnú do
lona...
Namiesto ľutovania sa a notorického
omieľania, že „ako to bolo dobre“ a „kedy
zas bude po starom“, treba zodvihnúť
hlavu a odhodlať sa k odvahe vykročiť,
hoci aj na neistú a riskantnú cestu za
tým, čo je vznešené!
Pavol Florenský, ruský mysliteľ, filozof,
matematik a kňaz, akoby prorocky uchopil dnešnú dobu:
„Nič nemôže zostávať na svojom mieste,
všetko musí strácať svoju formu, svoje zákonitosti... Všetko existujúce musí prísť ku

„Väčšina starého začína strácať svoju platnosť. Väčšina nového ešte neukazuje známky trvácnosti. Tesná brána okolo nás vedie
do nového veku, kde bude všetko iné, všetko pretvorené. Tesná brána v nás je jedine
schodná cesta, i keď sa už nemôžeme
prepchať vonkajšou tesnou bránou.“
„Ide o to, dať sa už len Bohu. Dať mu najviac z toho, čo máme. Dať mu všetko. Dajme sa mu bez výhrady. Viac mu dať nemôžeme. Viac ani od nás nechce. Možno, že sa
mnohí z nás musia stratiť, aby sa zas našiel svet.“
„Mať odvahu byť samým sebou, je vybudované na paradoxe, že večné sa stalo časným a časné sa stane večným. A to je obdoba Kierkegaardovej vety: „Veriť znamená
stratiť rozum, aby sme získali Boha.““
A 07. 10. 1984 si MUDr. Strauss zapísal:
„Príkoria a poníženia, facky a bolesti sú
stupne, ktorými môžeme vystúpiť do vyšších podlaží svojho vnútra. Bez hnevu, bez
zatrpknutosti, len úsmevom z nadhľadu.
Navonok možno všetko stratiť, aby sme
vnútorne získali. Nielen všetko, ale i všetkých.“
Všetko nové sa začína nadobúdať strácaním a vzdávaním sa starého. Pán Ježiš
hovorí o „novom víne“, ktoré tí, čo poznali staré, nebudú chcieť, lebo „staré je
lepšie“ (Lk 5,39). Dnešné časy sú pre nás
veľkou školou, aby sme nikdy neprestali
túžiť po vyššom, krajšom a lepšom...
To je aj cieľom každoročne sláveného Adventu. V priebehu štyroch nedieľ vzbudiť
v človeku záujem o to nové, lepšie a vznešenejšie a následne v ňom aj vybudiť odvahu vydať sa na túto úzku cestu.
Boh neopúšťa svoj ľud! Sú tu vaši kňazi,
je tu každodenná Kristova obeta! „Spartakiáda“ uletela!!! Ostáva však možnosť
dosahovať osobné rekordy, výšiny duchovného vzopätia sa o akých sa nám
možno ani nesnívalo! (Pri tej doterajšej
všeobecnej spokojnosti samých so sebou
sa ani nemohlo...)
Holub je nádherný symbol vyššieho cieľa.
A vôbec nevadí, že je na streche...!
„Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa
blíži vaše vykúpenie“! (Lk 21,28)
Požehnaný čas Vám prajem! Lebo to je
ten pravý čas, čas spásy...
V Likavke 30. novembra 2021
Váš Paľo Ondrík, farár
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Každý z nás už určite zažil deň, alebo
dni, kedy aj napriek priaznivým okolnostiam veci nevychádzali tak, ako
sme si ich predstavovali. Kedy sa všetko čo sme si naplánovali začalo ,akoby
mávnutím čarovného prútika rozpadať a kaziť.
A vtedy, keď sa človeku nedarí, keď
mu nič nevychádza a je mu smutno z
toho že nič nie je tak, ako by chcel, je,
myslím si, až nevyhnutné, mať okolo
seba ľudí, skvelých blízkych ľudí, priateľov, ktorí prídu v správnu chvíľu a
povzbudia, potešia, podržia nás „nad
vodou“, keď my sami nemáme silu a
chuť ešte niečo riešiť.
A o tom je tento príbeh, príbeh o priateľstve, o skvelých ľuďoch a o tom, že
nikdy nie je nič také zlé, ako sa na prvý
pohľad zdá, len sa nesmieme vzdávať.
Vážte si priateľov ktorých máte, lebo
ako sa vraví - priatelia sú rodina, ktorú
si sami vyberáme a skutočný priateľ
má nevyčísliteľnú hodnotu.
Nedeľa 7.9.1898

Piknik
,,Aký nádherný deň! Bola by veľká škoda
ho nevyužiť.“ povedala si slečna Jahôdková, keď sa ráno pozrela z okna svojho
domčeka a zbadala jasné slnko, ktoré sa
odrážalo v záhradnom jazierku kúsok od
domu.
,,Čo by som len... ,, chodila po izbe a ako sa
obliekala rozmýšľala čo by podnikla v takýto priam ukážkový slnečný jesenný deň,
keď bolo ešte stále tak teplo, aby si ho mohol človek vychutnať vonku.
,,Už to mám!“ napadlo jej zrazu, keď si
pred zrkadlom viazala do vlasov mašľu.
,,Zorganizujem piknik! Milujem organizovanie a svojich priateľov a známych som
nevidela už dosť dlho, veru, potrebujem sa
s niekým porozprávať. A je nedeľa, to je
ideálny čas na piknik, to určite prídu všetci. Moja záhrada je dosť veľká, tam sa
zmestíme. Och, to bude nádhera! Celá natešená sa zvŕtala po izbe a rozmýšľala ,čo
bude potrebovať – určite veľký kôš na
deku, potraviny a nápoje. Samozrejme
musí napiecť nejaký výborný koláč, urobiť
sendviče, čaj, limonádu, najlepšie domácu,
musí to byť perfektné!
Sadla si k písaciemu stolu a začala písať pozvánky. Na nikoho nesmie zabudnúť, aby
nikoho neurazila, inak by k nej už nikdy
neprišli.
Keď dopísala pozvánky, skontrolovala ich,
či naozaj na nikoho nezabudla a vybehla z
domu.
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Prešla dozadu, do stajne za Karlom, ktorý
mal na starosti kone a stajňu. Karl ju zbadal a mával jej na pozdrav už z diaľky.
Dobré ráno Karl, vezmi koňa, potrebujem
prosím ťa, aby si poroznášal tieto pozvánky, sú tam mená a adresy všetkých mojich
známych. Chcem dnes usporiadať piknik a
želám si, aby všetci prišli, povedala a s nadšením mu podávala do ruky starostlivo pripravené a stuhou previazané kartičky.
To je výborný nápad slečna, idem , odvetil
mladík a hneď si osedlal jedného z dvoch
koní, ktoré slečna Jahôdková vlastnila.
A ponáhľaj sa prosím, aby všetci stihli prísť
načas! Kričala ešte za ním ,keď už cválal na
prašnú cestu smerujúcu na ostatný vidiek.
•••
Medzitým sa v dome začali diať divy. Slečna Jahôdková zháňala kôš, chystala sendviče, dala piecť cesto na koláč, a robila
domácu limonádu.
Ako správna panička chcela mať všetko dokonalé a tak vytiahla jeden zo svojich najkrajších obrusov a jednu z najkrajších diek
.Cesto na koláč nádherne rozvoniavalo a
ona chystala domácu šľahačku a jahodovo
čokoládovú plnku.
Vyzerá to úžasne, slečna Kornélia, obdivovala koláč mladá slúžka , ktorá jej pomáhala.
Ďakujem ti Hilda, tento koláč ma naučila
piecť moja mamka ešte keď som bola dievča. Je to rodinný recept na ten najlepší koláč na svete.
Slečna Jahôdková sa zvŕtala v kuchyni a
bolo na nej vidno, že si to užíva.
•••
Karl uháňal s vetrom opreteky, v jednej
ruke uzda, v druhej zviazané pozvánky na
piknik.
Blížil sa k prvému domu ,keď sa zrazu kôň,
nevedno prečo splašil a vzopäl na zadné
nohy. Karl sa neudržal, spadol a skotúľal sa
síce do mäkkej trávy na okraji cesty, no
pustil z ruky pozvánky, ktoré sa rozviazali
a vietor ich všetky rozfúkal.
Koľké nešťastie! Bedákal Karl, keď zbieral
aspoň tie pozvánky, ktoré mu vietor nestihol rozfúkať na lúku, do poľa a ešte ďalej,
ktovie kam a taktiež hľadel za utekajúcim
koňom, ktorý našťastie poznal cestu domov.
Čo len teraz budem robiť? Slečna Kornélia
ma nielen vyhreší, ale bude aj veľmi nešťastná ak k nej nikto nepríde.
Ako tak rozmýšľal nad riešením situácie,
išiel okolo v kočiari pán Fúzik a keď zbadal
bezradného Karla, nedalo mu aby sa nepristavil. Dobrý deň mladý muž, čože sa vám
stalo? Vy ste od slečny Jahôdkovej, všakže,
Vás poznám, Karl, však?
Karl sa úctivo poklonil a pozdravil. Dobrý
deň pane, áno, Karl je moje meno a pracujem u slečny Jahôdkovej. Nuž, nešťastie sa
mi stalo, splašil sa mi kôň a vietor rozfúkal

všetky pozvánky na slečnin piknik, ktoré
som mal poroznášať.Mal som si ich dať do
tašky ja hlúpy, namiesto toho som ich držal
v ruke... A okrem toho mi ešte aj ušiel kôň,
kajúcne sa pozrel na pána Fúzika.
Nuž, to veru nie je príjemná situácia ale nie
je ani neriešiteľná. Máte šťastie, že mám
čas a chuť sa voziť, tak môžeme všetkých
ľudí popozývať osobne, čo vy na to Karl?
To je skvelý nápad a som vám nesmierne
vďačný za Vašu pomoc, no viete len ja si nepamätám všetkých, ktorý boli na zozname.
Karlovi už začínalo byť veľmi ťažko a cítil
sa veľmi previnilo. Viem len ,že Vy ste tam
bol na sto percent, na môj dušu a viac si nepamätám, ešte najlepšie priateľky slečny
Kornélie.
Tak dobre, čo keby sme to urobili tak, že ja
sa budem tváriť ,že ste mi pozvánku odovzdal a čo sa týka ostatných, prejdeme teda
slečnine najlepšie priateľky, pozveme ich
osobne a ostatných budeme pozývať ako
príde, tak, intuitívne
Znelo to ako celkom dobrý nápad a tak Karl
pristal, nasadol s pánom Fúzikom do koča
a spolu sa vybrali splniť „misiu,,.
•••
Slečna Kornélia vytreštila oči a skoro od
ľaku omdlela keď zbadala vracajúceho sa
koňa bez jazdca.Preboha! Gaštan, čo tu robíš?! A bez Karla? Och, čo sa len stalo? Kde
ho pôjdeme hľadať? A čo piknik. Slečna si
už predstavovala najhoršie možné scenáre
o tom ,čo sa stalo. Zakričala na Hildu a chytila Gaštana za uzdu ,aby si nezmyslel že
znovu niekam utečie. Čo sa len mohlo stať.
Rozmýšľala slečna Kornélia a začínala mať
naozaj veľké obavy tak ako o Karla, tak o
svoje plány na piknik.
Ako tak rozmýšľala, že ide Karla hľadať,
veď čo ak sa mu stalo niečo zlé, čo ak leží
niekde zranený a potrebuje pomoc, alebo
teraz roznáša chudák pozvánky pešo, zrazu
zbadala prichádzať do dvora koč, pomyslela si, že prichádzajú prvý hostia. Koč zastal
a z neho vystúpil najskôr Karl a za ním pán
Fúzik. Kornélia utekala najskôr privítať
pána Fúzika a potom hneď za Karlom, aby
zistila čo sa stalo. Nešťastný Karl porozprával slečne čo sa mu stalo a kajúcne hľadel
celý čas do zeme, čakajúc že ho vyhreší.
Slečna Jahôdková však bola síce prísna ,ale
zároveň láskavá a ľudí, ktorí u nej pracovali
si vážila , síce Karla trochu pokarhala, ale
viac sa bála o neho, čo sa mu stalo a či neleží niekde zranený a bez pomoci. Poďakovala sa pánovi Fúzikovi za pomoc a síce bola
smutná že to bude asi jej jediný hosť, zmierila sa s tým, hlavne že sa nestalo nič vážne.
Tak si teda s pánom Fúzikom prestreli v záhrade na trávu deku a postupne podonášali jedlo a pitie.
To bol veľmi dobrý nápad slečna usporiadať piknik, teraz sú také krásne dni a bola
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by škoda ich nevyužiť. Pán Fúzik si nabral
za lyžičku koláča ,ktorý slečna Jahôdková
napiekla a ochutnal. No ako sa do neho s
chuťou pustil, tak mu skoro vybehli oči a
chtiac nechtiac sa rozkašľal a vypľul kus
koláča ,čo mal v ústach. Keď sa ako tak
upokojil, začal sa ospravedlňovať.Prepáčte
slečna Kornélia, ale ten koláč má veľmi
zvláštnu chuť.
Kornélia si nabrala koláč a ochutnala a tiež
jej skoro zabehlo a síce elegantnejšie, no
tiež ten kúsok, čo mala v ústach vypľula.
Och nie! Ja som dala do koláča namiesto
cukru soľ!
To nevadí slečna, to sa stáva, viete čo, dajme si sendviče. Navrhol pán Fúzik a pustil
sa vyberať z košíka sendviče, no ešteže na
ne pozeral a zbadal, že sa im do nich nasťahovali mravce.
Ale nie! To snáď nie je možné.! Kornélia
mala slzy na krajíčku a začínala červenieť
od hanby a ľútosti.
Dnes mi nič nevychádza, mal to byť taký
krásny deň. Namiesto toho sa pozvánky
stratili, koláč je slaný, v sendvičoch sú
mravce a tešila som sa na ľudí, ktorí prídu.
Takto to dopadlo, slzy jej tiekli po lícach.
Slečna Kornélia, netrápte sa, ak chcete môžeme sa ísť len prejsť a aspoň tak si vychutnať tento krásny, slnečný deň.
Začali sa zberať na prechádzku, keď zrazu
v diaľke na ceste k domu zbadali skupinku

ľudí. Všetci rezkým krokom mierili priamo
k nim, smejúc sa v dobrej nálade.
Kornélia! Kornélia, tu sme! Kričala na ňu
už z diaľky jedna z jej najlepších priateliek
slečna Annabel Líšková.
Celá skupinka v počte asi 15 ľudí prišla k
prekvapenej a uplakanej slečne Jahôdkovej
a pánovi Fúzikovi, ktorý sa usmieval od
ucha k uchu lebo sám nevedel veľmi dobre
utešiť nešťastnú plačúcu slečnu.
Annabel, priatelia, kde ste sa tu zobrali,
ako to? Pán Fúzik síce vravel slečne ,že sa
snažili škodu s pozvánkami napraviť a že
pozvali jej najlepšie priateľky aj ešte pár
známych, ale kvôli časovej tiesni ich bolo
veľmi málo.
Nuž vieš, keď ku mne tvoj pomocník Karl a
tu ctený pán Fúzik prišli, akurát som sa
chystala vonku pozrieť sa do mesta a za pár
známymi, ktorých som už dlhšie nevidela.
Tak som dala vedieť aj Ketrin, aj Annemarie
a Jone. A po ceste sem sme stretli ďalších,
ktorí našli pozvánky rozfúkané na ceste. Je
to smiešna zhoda náhod, no sme tu a veľmi
sa tešíme ,vyrapotala na ňu jedným dychom Annabel. Slečna Jahôdková sa začala
smiať, smiala sa cez slzy, od radosti, no zároveň zúfalstva, lebo jej napadlo, že im
nemá okrem limonády čo ponúknuť.
A keď to medzi smiechom a vzlykmi povedala, jej priateľky sa začali usmievať a každá z nich jej ukázala košík plný občerstve-

nia .Ostatní sa k nim pridali a ukázali jej
každý čo doniesol.
Pozri, upiekla som tvoj obľúbený koláč – jahodovo čokoládový s domácou šľahačkou.
Kornélia neprestávala žasnúť a tentokrát
sa je po lícach kotúľali slzy šťastia a dojatia.
Všetci hostia aj s hostiteľkou sa usadili na
trávnik v záhrade, rozložili občerstvenie,
niektorí doniesli dokonca aj spoločenské
hry a všetci si užili krásne, slnečné, jesenné
popoludnie. Keď sa začalo stmievať a lúčili
sa, každý s úsmevom na tvári a spokojnosťou na duši, slečna Kornélia Jahôdková sa
obrátila na svoje priateľky a všetky ich objala, šťastná a vďačná, že ich má. Poďakovala sa pánovi Fúzikovi, že s ňou zvládol
pokazený začiatok a smiala sa nad svojou
nešikovnosťou a nad tým, ako si len mohla
popliesť cukor so soľou.
Zlý začiatok, dobrý koniec, slečna. Aj
keď sa niekedy veci zdajú na prvý pohľad
ako katastrofa, nič nie je také zlé, aby
sme nemali nádej na to, že to dopadne
dobre, len si netreba zúfať. Týmito slovami ukončil pán Fúzik svoju návštevu a
rozlúčil sa. Takisto aj Kornéliine priateľky sa pobrali domov a ona sa spokojná
pobrala do postele. Nakoniec to bolo
ešte lepšie ako si ráno predstavovala...
Alena Slivková
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Likavan

Rok
záhradkárov
Drahí priatelia záhradkári - Likavčania. V minulých číslach tohto časopisu
sme prezentovali zámery, ktoré sme
chceli v rámci Likavky a našej základnej organizácie uskutočniť.
Napriek obmedzeniam sa nám podarilo
tohto roku zorganizovať viacero akcií.
Začiatkom júla, keď sme žili takmer nor-

málny čas, sa nám podarilo zorganizovať
členskú schôdzu. V klubovni kultúrneho
domu sme sa stretli na hodnotiacom, ale
aj priateľskom posedení, prebrali činnosť
počas minulého roka a naplánovali ďalšie
akcie. Tu padol aj návrh na úpravu
priestranstva pred obecným úradom, ktorý sme pracovne nazvali „JEDLÝ PARK“.
Zámerom je upraviť priestor pred úradom tak, aby bol estetický aj užitočný.
•••
Ďalšou akciou po členskej schôdzi bol
dlho plánovaný celodenný vzdelávací zájazd na výstavu Floria 2021 do Kroměříža. Zaujímavú predajnú výstavu sme spojili s prehliadkou arcibiskupských záhrad
a zámku zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO. Arcibiskupský zámok je doklad svetskej aj cirkevnej histórie.
V
obrazárni
sa
nachádza
pravdepodobne najcennejšie umelecké
dielo v Čechách –Tizianov najslávnejší
obraz Apollo a Marsyas. O tomto obraze
sú napísané tisíce strán. Žiaľ, v čase našej
návštevy bol obraz v reštaurátoskej opatere v Prahe, takže originál sme nevideli,
ale veľmi podrobne sme sa o ňom rozprávali počas cesty.
•••
Záhrady sú veľmi pozoruhodné, dalo by
sa v nich prechádzať celé hodiny. Súčasťou našej cesty bola aj odborná prednáška o histórii záhrad a stavieb v nich.
Potom sme sa presunuli na výstavu FLORIA. Okrem získania odborných vedomostí si členovia nakúpili okrasné rastliny, sadenice jahôd či iné výrobky a
záhradkársku literatúru. Domov sme sa
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večer vrátili plní nových poznatkov i zážitkov.
V lete sme sa zúčastnili Dňa záhradkárov, ktorý usporiadal OV SZZ v ružomberskej muštárni. Hlavným lektorom a
garantom odbornosti bol šéf slovenských
záhradkárov Ing. Eduard Jakúbek. V
„priamom prenose“ sme videli, ako pomerne radikálnym rezom podporovať rodivosť ovocných stromov, alebo očkovať
orechy v netradičnom termíne.
•••
Ďalšou našou akciou bola ukážka letného
rezu a očkovania tretieho septembra v
školskej záhrade. Záujemcovia si mohli
sami vyskúšať letný rez na mladých stromoch i očkovanie na prinesených konárikoch. Po prednáške nasledovalo posedenie s grilovačkou, pri ktorej sa rozprúdila
diskusia.
Naším cieľom je aj skrášľovanie a kultivácia prostredia v ktorom žijeme. Prišli sme
s nápadom revitalizácie priestoru pred
obecným úradom, aby slúžilo na oddych
aj výchovu. Tak vznikol miniprojekt jedlého parku. Prvú etapu sa nám už podarilo zrealizovať. Idea jedlého parku, alebo
jedlého lesa vychádza zo usporiadania
jednotlivých poschodí – etáží v lesných
spoločenstvách (odtiaľ aj názov jedlý
les). Najvyššie poschodie je tvorené vyššími ovocnými stromami (vysokokmene).
Potom nasleduje poschodie nižších stromov a vyšších krov (nízkokmenné ovocné
stromy, vyššie kry: drieň obyčajný, rôzne
druhy hlohu, jarabina čiernoplodá, muchovník,...). Nasleduje poschodie nižších
krov (napr. ríbezle, egreše,....) a poschodie bylín (jahody, bylinky,...). Usporia-
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danie podobné etážam lesa umožňuje trvalú
udržateľnosť
spoločenstva.
Myšlienka jedlého lesa však nie je nová,
vychádza z poznatkov starých hospodárov, kedy bol priestor pod stromami podsádzaný na svetlo menej náročnými rastlinami. S ochotou podporiť túto
myšlienku sme sa stretli nielen medzi
zahradkármi, ale aj u zástupcov obce a
starostu. Prvým krokom bolo premietnutie nápadu na papier. V tejto etape nám
najviac pomohli dvaja naši členovia
manželia Mydliarovci. Klára Mydliarová
(rod. Zuskinová) a jej manžel Jakub
majú s podobnými projektami a navrhovaním záhrad profesionálne skúsenosti.
•••
Následne sme schválený projekt rozdelili na viacero etáp a s približnými nákladmi predostreli p. starostovi. Po jeho
schválení sme sa mohli pustiť do realizácie úvodnej etapy, ktorej ústrednou časťou sú dva vysokokmene, jabloň zaštepená z pamätnej jablone na Paračke a
hruška. Okolo nich sa nachádzajú prevažne ovocné kry. Výhodou je ich menšia
náročnosť na pôdu a klímu oproti ovocným stromom, jednoduchší rez a spôsob
rozmnožovania. Drobné ovocie patrí k
najvyhľadávanejšiemu ovociu aj vďaka
vysokému obsahu vitamínov, pričom
pestovanie ovocných krov je rozšírené v
menšej miere. Okrem ovocných stromov
a krov sme v projekte nezabudli ani na
trvalky, či už ide o bylinky či okrasné
kvety.
Po vytýčení na mieste sa začalo so zemnými prácami. Odhrnula sa vrchná vrstva zeminy, aby sa mohla premiešať s
kompostom. Presadili sme okrasnú čerešnu, ktorá na pôvodnom stanovišti živorila. Kompost sme získali z Mestskej
kompostárne v Ružomberku s pomocou
(nášho) člena okresného výboru Ing.
Dalibora Martona.
Nasledovala dobrovoľnícka brigáda, kde
sme kompost rozvozili na plochu budúcej
výsadby a zmiešali s odobratou vrchnou
vrstvou zeminy. Na tejto brigáde sa
okrem členov základnej organizácie záhradkárov zúčastnili i mladí z našej obce,
za čo im ďakujeme. Taktiež sa chceme
poďakovať pánovi starostovi a obci za
poskytnutie nástrojov pre brigádnikov,
dovoz kompostu a poskytnutie priestoru
na prezentáciu práce záhradkárov.
•••
Po rozvození bolo potrebné približne
mesiac počkať, aby sa kompost uľahol.
Na ploche výsadby je striedavo uložených 5 vrstiev kompostu a zeminy. Výsadbu sme realizovali začiatkom novembra a na jar uvidíme ujatosť
vysadených rastlín. Starostlivosť a patronát nad výsadbou preberajú záhradkári. V nasledujúcom roku nás čaká
ďalšia etapa – výsadba nízkych ovoc-

ných kríkov v ďalšej časti priestranstva.
•••
Tohto roku nám počasie prialo, dočkali
sme sa peknej úrody zeleniny i niektorých druhov ovocia, predovšetkým jabĺk.
So svojimi výpestkami sme sa rozhodli
zúčastniť na akcii Poďakovanie za úrodu
na Vlkolínci, ktorú organizoval OV SZZ
11. septembra v rámci akcie Remeslobranie. Viaceré naše výpestky ocenila komisia diplomami i vecnými výhrami.
•••
Na jeseň sme vykopali podpníky čerešní
a hrušiek, ktoré budeme na jar štepiť.
Máme prisľúbené aj jabloňové podpníky
MM106. Všetko umiestňujeme v našej
mikroškôlke a zavrúbľované stromky
rozdávame občanom Likavky. Ktorémukoľvek Likavčanovi pomôžeme odobrať
vrúble z jeho osvedčenej odrody a môže
si aj sám zavrúbľovať svoj strom. Pomáhame tým udržiavať v záhradách osvedčené odrody nášho regiónu.
Práce v záhrade nekončia ani s príchodom zimného obdobia. V zime je potreb-

né chrániť najmä mladšie stromy pred
ohryzom zverou, hlavne pletivom. Možné je však obaliť kmienky mladých stromov i do novín. Ak nám už vysoká zver
poškodila stromy ohryzom, vzniknuté
rany ihneď zatrieme štepárskym voskom.
Počas zimy natierame kmene i hrubšie
konáre stromov vápenným mliekom. Zabíjame tým nielen machy a lišajníky ale
zabraňujeme aj zohrievaniu kmeňov a
prúdeniu miazgy počas teplejších dní a
jej následnému zamrznutiu v noci, čím
predchádzame vzniku mrazových trhlín
a dosiek, ktoré výrazne skracujú život
stromov. Pri uskladnenom ovocí a zelenine dbáme na kontrolu, včasným vyhodením pokazeného ovocia, čím predchádzame poškodeniu ostatných zdravých
kusov. V decembri a januári počas teplejších dní režeme z kôstkovín jednoročné
letorasty na jarné štepenie. Uskladníme
ich v chladnej pivnici či vodovodnej
šachte, kde sú chránené proti mrazu. Počas zimného obdobia sa snažme konzumovať potraviny obsahujúce veľa vitamínov a minerálov, čím posilníme svoju
imunitu a obranyschopnosť.
V budúcom roky by sme chceli s pomocou dotácie od obce kúpiť malý drvič konárov. Pri jarnom reze, ktorý bezodplatne robíme v záhradách obyvateľov
Likavky, zostávajú hŕby konárov. Podrvenú štiepku použijeme na nastieľanie
výsadby pred obecným úradom, alebo v
záhradách. Počas roka budeme samozrejme organizovať ďalšie akcie a už teraz Vás všetkých pozývame.
Do nasledujúceho obdobia vám prajeme
veľa zdravia a optimizmu, aby sme sa
mohli na jar opäť stretnúť v záhradách.
Martin Matejka
a Július Molnár
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Liptovskom Hrádku
a momentálne študujem 2. ročník lesníctva na lesníckej
fakulte vo Zvolene.
Od kedy máte vzťah
k prírode a kto Vás
k tomu doviedol?
K prírode a obzvlášť k
zvieratám mám vzťah
už od útleho detstva,
keď ma otec a starý
otec brávali na výlety
do lesov a na hory.
Pred 3 rokmi som dostal svoj 1. poľovný
lístok a tento rok takisto sokoliarsky preukaz.

Naše
netradičné
záľuby
Na svojich prechádzkach po námestí
obecného úradu ste si možno mnohí
všimli mládenca na prechádzke so
svojim domácim miláčikom. O to obzvlášť, ak ten „domáci miláčik“ nie je
domáci, ale je to jastrab. A takisto ste
si možno položili druhú otázku „Kto
to je a čo ho k tomu nezvyčajnému
domácemu miláčikovi viedlo?“ Moja
prirodzená zvedavosť ma doviedla k
odpovedi pri náhodnom stretnutí, z
ktorého som mala veľkú radosť. Veď
spoznať človeka, ktorý sa dnes dokáže na úkor svojho voľného času a pre
svoju radosť venovať niečomu čo ho
napĺňa, je na obdiv.
Môžete nám niečo o sebe povedať?
Volám sa Benjamín, narodil som sa v
roku 2001, od narodenia bývam v Likavke. Najprv som vyštudoval zš. sv. Vincenta v Ružomberku, potom som študoval strednú odbornú školu lesnícku v
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Aká je starostlivosť
o dravého vtáka?
O dravého vtáka sa je
treba starať dennodenne a nezáleží či je
to sokol, jastrab alebo orol každému je
treba denne venovať
minimálne 2 hodiny
zo svojho času. Dravce sa kŕmia väčšinou
1 dňovými mrazenými kurčatami, ktoré je
treba pred každým kŕmením očistiť od
žĺtka kvôli ochrane zdravia a zabezpečeniu dobrého trávenia potravy. Každý
dravec má individuálnu potrebu príjmu
potravy a záleží veľmi na druhu ako aj
na každom individuálnom jedincovi.
Môj jastrab v priemere denne skonzumuje 7 celých jednodňových kuriatok.
Ako prebieha výcvik?
Výcvik dravca je veľmi individuálny už
len preto, že každý dravec má svoju jedinečnú povahu a to čo sa jednému páči
sa druhému páčiť nemusí. Pri výcviku
je potrebné si určiť či chcem dravca cvičiť na ukážky a len tak na voľnočasové
lietanie s ním, alebo ho chcem využívať
aj na lov. V prípade lovu je potrebné
mať povolenie na lov zveri, ktorú by
som chcel s daným dravcom loviť a byť
dohodnutý s poľovným hospodárom daného združenia, kde chcem lov vykonávať. Je dobré si to vybaviť aj keď s dravcom chce človek len lietať ,lebo nikdy
človek nevie, čo ten dravec urobí a ako
sa bude práve v danej situácii správať.
Ja svojho jastraba cvičím na lov. V 1.
rade bolo treba dravca na mňa navyknúť. Musel som ho každý deň nosiť na
ruke aspoň 2 hodiny a skúsiť ho aj nakŕmiť. Často sa stane že 1. dva dni dravec

protestuje, vyráža a nechce žrať ale väčšinou na 3. deň sa zlomí a začne pomaly
jesť na ruke sokoliara. Vtedy je treba
byť obzvlášť opatrný a nerobiť prudké
pohyby. Keď nám už 3 dni plynule a
bez problémov prijíma potravu na ruke
je dobré ho ďalší deň začať kŕmiť na
ruke ale tak že na tú ruku najprv preskočí a časom stupňujeme vzdialenosť
na ktorú musí priletieť. Väčšinou okolo
10. až 12. dňa od začiatku výcviku dravec bez väčších problémov prilieta na
ruku plynule na 10 m. Tu ho je už treba
zobrať von do revíru a rozlietať ho na
mieste kde sa s ním najčastejšie chystám loviť na väčšiu vzdialenosť (samozrejme ešte stále máme dravca na špagáte). Keď nám dravec už plynule
prilieta aj v revíri z rôznych stromov
bez problémov na ruku dáme mu 1 deň
hladovku a na ďalší deň ho po 1. prílete
na lane odviažeme a pustíme na voľno.
Ak sa výcvik robil poctivo a precízne
nemal by byť problém a dravec si skoro
ani nevšimne že je na voľno. V prípade
že ale dravec odletí vyššie na strom a
nechce zletieť na ruku je dobré mať pri
sebe vábitko na, ktoré ho stiahneme zo
stromu. Na vábitko ho cvičíme už popri
1. príletoch na ruku. Keď už dravec
pekne prilieta na ruku aj na voľno je na
čase ho zaloviť na korisť, ktorú s ním
chceme loviť. Zoženieme si niekoľko
cvičných kusov tejto zveri (napr. bažantov) a tieto mu behom niekoľkých
dní pustíme ale tak aby ich on chytil a
nakŕmil sa na tom aby si uvedomil, že
je to korisť. Po pár takýchto cvičných
úlovkoch je dravec prakticky pripravený ísť loviť a môžeme ísť skúsiť šťastie
do revíru.
Kto Vás priviedol k láske k poľovníctvu?
K poľovníctvu ma priviedol môj ocino
a obaja starí otcovia. K sokoliarstvu
som sa dostal oveľa neskôr až na strednej ale plne som sa tomu začal venovať
len pred rokom keď som nastúpil na
vysokú školu. Vďaka môjmu mentorovi, ktor ý sa ma ujal a dovolil mi si u
neho robiť sokoliarsku prax, som sa
naučil veľa o dravcoch a o ich výcviku
a love s nimi. Plánujem sa aj naďalej
venovať sokoliarstvu a časom si skúsiť
aj zaobstarať ešte ďalšie dravce, ktoré
by som si chcel rovnako vycvičiť a používať na lov.
Prajem Vám všetko dobré, aby tá vášeň
nevyprchala a prajeme veľa úspechov.
Nech sa Vám darí.
Mirak
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Vzpierači
OŠK Likavka
vyhrali
prvú
slovenskú
ligu
a postúpili
do extraligy!

Hokejbalisti
ani tento rok
nezaháľali

V našej obci už niekoľko rokov pôsobí
hokejbalový
klub. Pamätám si dobre na
obdobie, keď pred 7 rokmi
prišli na obecné zastupiteľstvo amatérski nadšenci a
zakladatelia klubu Patrik
Strnátka a Roman Vrabko s
požiadavkou, že chcú v obci
vybudovať hraciu plochu na
hokejbal. Ako poslanci sme
dlho rozmýšľali, kde by sme
ho mohli umiestniť, nakoniec sme sa rozhodli, že
obec poskytne vyasfaltovaný
priestor na futbalovom ihrisku. Už pri vybudovaní ihriska obetovali nadšenci hokejbalu stovky brigádnických
hodín, získali sponzorsky
množstvo materiálu a dielo
sa podarilo.
Hokejbalisti sú aktívni aj vo svojej činnosti. Hoci nehrávajú oficiálne súťaže,
každoročne organizujú minimálne 2 veľké turnaje: Likava cup a Turnaj ulíc. Likava cup ja súťaž amatérskych hokejbalových mužstiev z okolitých obcí. Turnaj
ulíc je turnajom domácich mužstiev z
rôznych ulíc obce. Účasť býva početná,
atmosféra ešte lepšia, hráči sa dopredu

na turnaje tešia. Každý sa tu cíti ako
doma. Okrem toho sa plocha využíva aj
na iné športové a kultúrne akcie v obci
(napr. deti sa tam radi korčuľujú na kolieskových korčuliach, bicyklujú sa, sem
tam sa tam aj spieva a tancuje, v zime sa
im na ploche podarilo v minulosti urobiť aj ľadovú plochu, ... ).
Od vybudovania ihriska už ubehla nejaká
doba a tak sa nadšenci klubu rozhodli, že
treba ihrisko opraviť a zmodernizovať.
Koncom októbra a v novembri tohto roka
brigádnicky okolo celej plochy nainštalovali nové záchytné siete. Podarilo sa tiež
nainštalovať nové kvalitné osvetlenie
celej hokejbalovej plochy. Na nákup materiálu na opravu použili dotáciu od
obce, ale veľkú časť získali ako už tradične aj sponzorsky. Poďakovanie patrí
všetkým členom hokejbalového oddielu.
Viem, že aktivita klubu nekončí, oddiel
má veľké plány aj na budúci rok, hlavným bude oprava mantinelov a tiež tradične organizovanie niekoľkých turnajov.
Opäť sa potvrdilo sa, že hokejbalisti u
nás v obci sú jedna veľká rodina, ktorá
dokáže pre spoločné dobro investovať
veľmi veľa času, námahy, peňazí.
Ing. Michal Švento
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Michal Švento – kapitán A mužstva: „Pred
sezónou sa vrátil z hosťovania vo Valaskej Dubovej Róbert Haluška. Je to kvalitný hráč a
preto veríme, že kvalitnú 5. ligu môžeme udržať a nevypadneme. Začiatok sezóny nám
celkom vyšiel, keď zo 7 zápasov máme 3 výhry, 2 remízy a 2 prehry a predbežne sme na
5. mieste. Najťažší súperi nás však ešte len
čakajú. Súťaž je veľmi vyrovnaná a aj naše
výhry boli veľmi tesné, 2 krát sme vyhrali len
10:8. Stabilne hráva za nás Róbo Haluška,
Michal Švento a Marek Trnka, štvrtý hráč sa
dosť mení, dávame šancu aj našim mládežníkom Vladkovi Hatalovi a Jánovi Šventovi.
Hoci zatiaľ nevyhrali ani 1 zápas, výkony nepodávajú zlé. A - mužstvo hrávalo najčastejšie v zostave: Michal Švento, Róbert Haluška, Marek Trnka, striedali Dušan Švento, Ján
Švento, Alojz Cheben, Peter Slačka a Martin
Tkáč.“
Úspešnosť hráčov podľa rebríčka: 6. R.
Haluška 82%, 7. M. Švento 81%, 42. M.
Trnka 32%.

B - družstvo

Sezóna stolných tenistov začala
Po anulovanom ročníku stolnotenisových
súťaží 2020/21 sa mužstvá Likavky začali
intenzívne pripravovať na novú sezónu
2021/22. Začiatkom leta prišiel nápad
Mareka Trnku, že by bolo dobré našu halu
po rokoch vymaľovať. Myšlienku si postupne osvojovali viacerí členovia klubu. Prvá
brigáda bola ťažká, keď sa na nej zišli len
4 členovia klubu. Postupne sa ochota členov klubu brigádovať zlepšila a dobré dielo sa podarilo. K dobrému dielu prispela aj
obec, keď zabezpečila farby, celú halu vymaľovali a poupratovali svojpomocne členovia klubu.
Vo vynovenej hale sa v klube začal v lete
pomerne intenzívny tréningový proces.
Trénovalo sa viackrát do týždňa, v nedeľu
chodili trénovať neregistrovaní hráči.

Pre začatím sezóny na klubovej schôdzi sa
rohodlo, že do súťaží v ročníku 2021/22
opäť prihlásime 4 družstvá dospelých, 1
družstvo dorastencov a žiakov. Je to potešiteľný fakt, lebo viaceré kluby v okrese
družstvá neprihlásili a tým spôsobili, že sa
v okrese Ružomberok zrušila najnižšia 9.
liga. 8. ligu preto hrajú spoločne C a D
družstvo. Súťaže sa začali tradične koncom septembra. Pre stolný tenis určil zväz
pre začatím súťaží špeciálny covidový automat platný pre jednotlivé stupne ohrozenia. Problém s odohratím súťaží sa prejavuje hlavne vtedy, keď je farba okresu
čierna. Vtedy sa súťaže prerušujú alebo sa
môžu uskutočniť len v režime plne očkovaní hráči, čo je pre väčšinu klubov veľký
problém.

Bažík Tomáš – kapitán B mužstva: „7. liga,
ktorú teraz hrávame odpovedá našej výkonnosti. Keby stabilne mohli hrávať aj Martin
Tkáč a Peter Slačka mohli by sme pomýšľať aj
na medailové priečky. Stabilne som hrával
len ja a Dušan Švento, často hral aj Braňo
Roško. Ostatní hráči sa dosť menili, čiže aj výkonnosť v zápasoch bola veľmi rozdielna. Zatiaľ sme na 4. mieste, v strede tabuľky s 4 výhrami a 2 prehrami.“
Úspešnosť hráčov podľa rebríčka: 15. D.
Švento 67%, 32. T. Bažík 45%, 37. B. Roško
41%.
Marián Gejdoš - kapitán C-mužstva: „Aj
túto sezónu sme sa rozhodli, že mužstvo budem tvoriť ja a naši dorastenci (Ján Švento,
Vladimír Hatala a Patrik Dančo). Šancu sme
dali už aj žiakovi Samuelovi Šventovi. Výkony
ukazujú, že sme sa rozhodli dobre a zatiaľ
sme bez jedinej prehry so 6 víťazstvami. Vyzerá to, že najhoršie by sme mali skončiť do 3.
miesta. Mladí majú veľkú chuť hrať a trénovať. Výkonmi ma už predbiehajú Ján Švento a
Vladimír Hatala.“
Úspešnosť hráčov podľa rebríčka: 6. J.
Švento 90%, 8. V. Hatala 85%, 10. M. Gejdoš 83 %, 22. P. Dančo 58%.
Braňo Fajta – kapitán D – mužstvo: „Pre
naše mužstvo je 8. liga novinkou, niektoré
mužstvá z bývalej 8. ligy sú vyslovene nad
naše sily. Zápas sme ešte nevyhrali, ale máme
radosť z každého vyhratého zápasu. Najlepší
z nás je Vlado Durdík, ktorý niekedy nastúpi
aj v 7. lige. Verím, že sa nám podarí vyhrať do
konca súťaže aspoň 1 zápas.“
Úspešnosť hráčov podľa rebríčka: 30. V.
Durdík 50%, 43. Roman Vrabko 20%, 45.
Matzenauer M. 19%, 49. Peter Vrabko 15
%.

Oprava haly.
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Vladimír Holota absolútnym šampiónom na IFBB majstrovstvách sveta
súťaží len v dvoch kategóriách, do 90 kg a
nad 90 kg. Vážni borci sa pohybujú pri súťažnej forme v telesnej váhe okolo 110 kg.
Ja som mal teraz súťažnú váhu 103 kg. Pár
kilogramov mi teda chýba, aby som bol
konkurencieschopný aj medzi profesionálnou elitou. Aj keď váha nie je úplne rozhodujúca, ale vždy pomôže.
Vy teda robíte kulturistiku na amatérskej
báze. Čo to znamená?
Znamená to, že popri profesionálnom trénovaní sa musím živiť aj „civilným“ zamestnaním. Pracujem ako osobný tréner.
V porovnaní s profesionálnymi športovcami vidím rozdiel najmä v tom, že sa nemôžem venovať len tréningu. Ostatní úspešní
športovci robia šport profesionálne, teda je
to ich zamestnanie, takže ja to mám o to
náročnejšie. Nie je to ideálne.
Koľko trvala príprava na šampionát?
Na vrchol sezóny sa pripravujem celý rok.
Patrí k tomu aj regenerácia, ale vlastná príprava na majstrovstvá sveta začala zhruba
pred štyrmi mesiacmi. Celý cyklus začína
objemovou prípravou, kedy športovec naberá na sile a objemoch svalov. Najostrejšia
príprava zahŕňa obdobie 6 – 8 týždňov pred
pretekmi. Vtedy je najdôležitejšie stravovanie, samozrejme ide o redukciu stravy, telo
treba vyrysovať, zbaviť tuku, teda na rad
prichádzajú aj kardio cvičenia. Jeden tréning mi trvá zhruba 80 minút a odcvičím ho
6-krát do týždňa. Jeden deň je teda voľný.

(SANTA SUSANNA, ŠPANIELSKO – 6. novembra 2021) – V Španielskej Santa Susanne sa na Majstrovstvách sveta federácie IFBB blysol vynikajúcim výsledkom
Likavčan Vladimír Holota (31), ktorý sa
stal nielen svetovým šampiónom v kategórii do 100 kg, ale aj absolútnym šampiónom týchto majstrovstiev.
Môžete nám priblížiť, aký úspech sa Vám
v Španielsku zadaril?
Získal som titul majstra sveta v kulturistike
IFBB federácie v kategórii do 100 kg a následne som sa stal aj absolútnym majstrom
sveta, teda som momentálne najlepším
amatérskym kulturistom na svete. Je to pre

mňa obrovský úspech, vyvrcholenie doterajšej kariéry.
Je možné vo Vašom športe dosiahnuť ešte
niečo viac?
Medzi amatérmi nie. Jedine ak by som prestúpil do profesionálnej divízie. Určite
mám aj také ambície, ale je to otázka roka,
možno dvoch.
Máte ideálny vek, plánujete ešte pre dosiahnutie tohto ďalšieho cieľa ďalej pracovať na kvalite?
Ak chcem byť medzi profesionálmi platným bodybuilderom, potrebujem nabrať
ešte ďalšiu hmotu. Medzi profesionálmi sa

Ako prebiehala cesta na vrchol?
Šampionát sa konal v Španielsku, v meste
Santa Susanna začiatkom novembra. Cestoval som zo Slovenska s hmotnosťou 106
kg, súťažil som v kategórii do 100 kg. Musel som si tam teda upraviť hmotnosť, aby
som sa zmestil do váhovej kategórie. Ja
som súťažil v sobotu večer.
Konkurencia sa zišla poriadna, celkove
som ako absolútny majster sveta porazil
168 súperov. V mojej kategórii som porazil
11 súperov, vyhral som s prehľadom, mal
som v porovnaní s druhým dvojnásobný
počet bodov a „absolútku“, dá sa povedať,
som tiež vyhral s rezervou.
Aké sú pocity absolútneho majstra sveta?
Človek si to na mieste až tak nepripúšťa, ale
s odstupom času som si začal uvedomovať,
čo som vlastne dosiahol. Uvedomil som si
môj výsledok a som tomu rád. Podarilo sa
mi dosiahnuť absolútny vrchol, s čím som
ani nerátal. Mal som ambíciu obhájiť titul
majstra sveta spred dvoch rokov, ale v absolútnom hodnotení to už bolo niečo navyše.
Stanislav Krakovský
foto archív Vladimíra Holotu
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rilo mužstvo nakopnúť k solídnym výsledkom.
Hlavne výsledkami, pretože náš herný prejav mal
veľmi kolísavé výkony. Ukázalo sa to pri vysokých prehrách so Zubrohlavou, Važcom a Švošovom. Príčinu kolísavých výkonov vidím hlavne v
úzkom kádri a v slabej dochádzke na tréning. V
súčastnosti nám patrí v tabuľke 6 miesto so ziskom osemnástich bodov. Mrzí ma však, že po
skončení súťaže nám odrátajú 3 body za údajnú
inzultáciu rozhodcu. Vrátim sa ale k našim uspokojujúcim výsledkom, ktoré sme dosiahli našou
hráčskou disciplínou a plnením taktických pokynov, na ktorých som sa dohodol s hráčmi pred
zápasmi. Myslím si, že zatiaľ môžeme byť spokojní s umiestnením a ziskom bodov.
Pred jarnou odvetou nám bude treba káder vhodne doplniť a zlepšiť tréningovú dochádzku, aby
sme nič nepodcenili pred odvetnými zápasmi.“

Futbalový rok hodnotia
kapitán mužov a tréneri
Michal Kondra, kapitán mužov: „So sezónu
2020/2021 poznačenou covid-19 sme sa rozlúčili až začiatkom leta (posledné dva júnové týždne) dôležitým víťazstvom vo Vrútkach 3:2 a domácou remízou 0:0 s Vavrečkou (pozn.: z
ročníka 2020/2021 sa odohrala len polovica
sútaže, jesenná časť).
Otáznik visel aj nad ďalším ročníkom, našťastie
bol uvoľnený a tak sme sa mohli naň pripravovať. Podarilo sa nám dotiahnuť dve posily Róberta Foťka, posledne hrajúceho za Dolný Kubín
a Šimona Drígeľa zo Žaškova, z dorastu dobre
zapadol Tomáš Apolenár a z hosťovania sa vrátil
Juraj Pindura.
Tradične sme sa prihlásili do súťaže Slovnaft
Cup, kde sme chceli prejsť minimálne cez 1. kolo,
podarilo sa nám dostať až do tretieho kola. V 1.
kole sme vyradili po penaltách Rosinu (4.liga), v
2. kole v liptovskom derby L. Štiavnicu (3.liga)
2:1 a v 3. kole sme už nestačili pri peknej diváckej návšteve na kvalitný Dolný Kubín a prehrali
sme 5:2, i keď polčas sme vyhrávali 2:1.
Nový súťažný ročník sme začali v 2. kole prehrou
v Oravskej Jasenici 2:1. Následná domáca prehra s Bystričkou 2:1 vyústila do abdikácie dovtedajšieho trénera Petra Dubovca. Z prvej výhry
sme sa tešili až v piatom kole doma proti dobre
hrajúcemu nováčikovi z Lieseku 3:1. Šieste kolo v
silných Chlebniciach už pod vedením nového trénera Ivana Dittrycha sme nečakane zvládli a vyhrali vysoko 5:1. Takéto divoké výsledky nás
sprevádzali celú jeseň, vysoké výhry striedali vysoké prehry. Záver jesene sme zvládli domácou
výhrou nad Turčianskou Štiavničkou 4:1 a výhrou v Dlhej nad Oravou 4:2. Mrzieť nás môžu
domáce prehry s Bystričkou a Trstenou. S Trstenou sme neprišli len o 3 body za prehru ale aj o
ďalšie 3 body za údajné postrčenie rozhodcu v
budove OŠK Peterom Sališom, ktorý si za tento
čin vyslúžil dištanc 4 mesiace. Celú jeseň sme sa
museli zaobísť bez Richarda Šima, ktorého trápil
členok a väčšiu časť pre zranenie kolena vynechal aj dovtedy dobre hrajúci Šimon Drígeľ.
Čo nás čaká na jar? Dôležitá bude zimná príprava, v ktorej budeme musieť zlepšiť tréningovú
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dochádzku, pretože tá doterajšia bola úbohá,
resp. žiadna. Všetko však bude záležať od pandemických opatrení. Mínusové 3 body budeme musieť naháňať od prvého jarného kola, ale verím,
že ak budeme zdraví a v plnej sile, výsledky a
hlavne výhry sa dostavia.
Za mňa a hráčov by sme sa chceli poďakovať divákom, ktorí sa na nás prídu pozrieť nielen na
domáce zápasy. Obci, ktorá nám poskytuje materiálne hodnoty, hospodárovi Jožkovi Nemčekovi za vždy výborne pripravené ihrisko a v neposlednom rade predsedníčke Danke Bubniakovej,
pretože neviem, ako by futbal v obci fungoval bez
nej. Dúfajme, že celosvetová pandemická situácia bude nielen futbalu a športu ale aj verejnému
spoločenskému životu priať a opäť sa budeme
môcť stretávať v našej Likavke na spoločenských
akciách, ktoré nám tak chýbajú. Športu zdar a
futbalu zvlášť!“
Ivan Ditrrych, tréner mužov: „Po nevydarenom vstupe do súťaže a následne mojím príchodom k mužstvu sa nám spoločnými silami poda-

Marek Maslo, tréner dorastu: „Po výraznej
obmene tímu pred sezónou, sme začali druhú sezónu v 5.lige dorastu. Prišli mladí hráči, ktorí
výborne zvládli prechod od žiakov ku dorastu a
zapadli do tímu. Do súťaže sme vstúpili s veľkým
odhodlaním a vyššími cieľmi ako v predošlej sezóne. Na úvod tohto ročníka nás nezlomili ani
dve prehry s favoritmi súťaže, kde výsledky nezodpovedali nášmu výkonu. Odrazili sme sa od
toho a následne sa začali výsledkovo a bodovo
presadzovať. Prišli víťazstvá, ktoré sme zlomili
na svoju stranu v závere zápasov po výborných a
bojovných výkonoch. Po tom však nastalo
uskromnenie a strata bodov s tímami, ktoré ani
výkonnostne ani bodovo sa nám nedokázali vyrovnať, no našou slabšou koncentráciou v týchto
zápasoch, nás súper obral o body. Nesplnili sme
cieľ, čo po jesennej časti bolo skončiť do 5. miesta, no pri pohľade na tabuľku máme stratu 5
bodov na 4. miesto, čo nie je až také zlé. Teší ma,
že niektorí chalani svojimi výkonmi si zaslúžili
aj účasť pri mužskom tíme, čo značí, že máme
kvalitný a silný dorast. Onedlho nás čaká zimná
príprava, ktorá bude určite veľmi náročná.
Máme vysoké ciele aj do jarnej časti, aby sme
herne a výsledkovo boli po sezóne omnoho spokojnejší s umiestnením.“
Michal Fábry, tréner žiakov: „Volám sa Michal
Fábry, mám 27 rokov a futbal hrávam od svojich
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5-tich rokov až doteraz. Je to pre mňa najväčšia
záľuba. Jedného dňa som sa stal trénerom likavských žiačikov. Prišlo to nečakane, keď som sa
dozvedel, že hľadajú trénera pre žiakov. Deti
zbožňujem. V detstve som si vždy predstavoval, že
raz budem tréner. Ihneď som sa informoval u vedúcej mužstva a bol som pozvaný na prvý tréning.
Chlapci ma prijali tak isto ako ja ich, veľmi dobre
a vznikol z nás super tím. Verím, že spoločnými
silami dosiahneme skvelé výsledky.“
„Z pohľadu predsedníčky futbalového klubu sa
chcem v prvom rade poďakovať všetkým trénerom, ktorých máme v našom klube za ich odvedenú prácu. Som s nimi neskutočne spokojná.
Trénera mužov, Ivana Dittrycha, som lámala
niečo cez dva-tri roky hlavne pre jeho trénerské a
koučovacie kvality, dlhodobo hrával futbal, čiže
sám najlepšie ovláda tréningový proces a tak vie
odovzdať vlastné skúsenosti, pre jeho ľudskosť a
veľké pochopenie, že futbal je zábava a práca je
na prvom mieste. Nakoľko sa nám nepodarilo
zohnať viac posíl, keďže znova to musím opakovať, veľká väčšina futbalistov si pýta euríčka a
naši chalani hrajú pre radosť, tak tréner musel
pracovať s menším počtom futbalistov, čo sa samozrejme odrazilo na slabšej dochádzke na tréningoch, ale tá bola ovplyvnená aj pracovnými
povinnostiami hráčov, zraneniami, covidovými
obmedzeniami, atď. Začiatok sezóny nebol pre
nás najlepší, na konte nula bodov a preto veľká
vďaka za to, že sa nový tréner rozhodol naskočiť
do nie veľmi dobre rozbehnutého vlaku. Verím,
že po zimnej príprave a pod jeho taktovkou budú
chlapci napredovať a že na jar vás budú tešiť
pekným futbalom. Lebo stále tvrdím, že máme
výborné mužstvo, len nepodarilo sa nám hrať
väčšiu časť súťaže spolu, čo ma mrzí, aby vám
ukázali, čo v nich je. Pochváliť musím chlapcov
za predvedené výkony v Slovnaft Cupe a postupu
až do tretieho kola. Tréner dorastu, Marek Maslo, musel začať prakticky s novým omladeným
mužstvom, ale je veľmi šikovný a pracuje s chalanmi veľmi dobre. Máme jedno z najmladších
mužstiev v súťaži, tak puberta pracuje :-) a preto
som rada, že do dorastu prišiel asistent Jakub
Hyko, ktorý veľmi vhodne zapadol do tímu. Dorastenci sú celkom šikovní a ak vydržia spolu
nejaký rôčik, verím môžu nás milo prekvapiť. U
žiačikov sme privítali už v rozbehnutej sezóne
nového trénera, Michala Fábryho, ktorý pôsobí
ako brankár, takže futbalové skúsenosti môže
odovzdávať našim ratolestiam. Nakoľko je veľmi „počítačová doba“, mali sme znova problém
pri skladaní žiackeho mužstva, bolo nás málo,
tak sme sa spojili s Valaskou Dubovou, ale nakoniec sme sa nazbierali a dnes máme cez vyše 20
žiačikov. Začíname s úplne novým mužstvom,
chlapci majú pred sebou dlhú cestu, ale teší ma
ich veľký záujem o trénovanie a mimoriadne ich
chválim za tréningovú dochádzku. Hodnotenie
ukončím, že som veľmi rada, že všetci naši tréneri si zakladajú na posúvaní šikovnejších futbalistov do vyšších vekových kategórii v každej situácii, držím im palce.
V lete u nás začali trénovať aj 5-6 ročné detičky,
ktoré sú u nás v skupinke „maličkí“. Je to pohla-

denie na duši sledovať malých následníkov futbalu a chcem oceniť všetkých ich rodičov, ako
chodia s nimi na tréningy a venujú svoj čas tejto
aktivite.
Touto cestou, chcem pozvať všetkých chlapcov a
dievčatá, ktorí chcú hrať futbal alebo len tak
športovať, aby prišli ku nám a zapojili sa do tréningového procesu.
Ale chcem pozvať aj všetkých ľudí, ktorí by mali
záujem pomáhať a pracovať vo futbale, aby sa
ozvali a prišli medzi nás, každá pomoc vítaná.
A pozvať medzi nás chcem aj všetkých možno budúcich sponzorov, ktorí by aj veľmi skromným
príspevkom či pričinením vedeli pomôcť. Nakoľko fungujeme len z dotácie obce, je to z roka na
rok čoraz ťažšie. Čo si budeme klamať, bez ďalšieho prílevu peňazí na nové posily, ale prakticky
aj odmenu pre terajších futbalistov, lebo tí sa
môžu pobrať a odísť do klubov, kde im ich núkajú, sa už futbal hrať nedá. Proste bude postupne
upadať a obávam sa, že môže aj skončiť, ako to
už postupne vidíme v niektorých obciach, ale aj v
mestách, pre zaujímavosť minulý rok ukončilo
až osem klubov svoju športovú činnosť.
A preto som rada, že sa môžem poďakovať tým,
ktorí nám už pomáhajú v tomto roku:
– obci Likavka, za dotáciu ktorú dostávame,
– sponzorovi, ktorého máme najmä pri žiackej
kategórii, je to firma JAKOBS, s.r.o., miestne pohostinstvo u Žáčika, ktorá nám poskytuje občer-

stvenie, nákup tréningových pomôcok, futbalových lôpt pre maličkých, ako vidíte na foto, ale aj
za nezištnú pomoc pri práci vo futbale vo svojom
voľnom čase,
– pánovi Lukášovi Kivoňovi z Likavky, ktorý nám
zakúpil lopty pre starších žiakov, nechcel byť menovaný, tak sa hádam nenahnevá (úsmev).
– Jožkovi Hykelovi a jeho kosačke, pri zastupovaní tej našej, keďže nás dlhodobo hnevá, zišla
by sa nová (úsmev),
– všetkým spolupracovníkom, hospodárovi Jožkovi Nemčekovi, kameramanovi Liborovi Füzymu, hlásateľovi Julovi Janigovi, bufetárkam
Sonke Gerekovej, Sonke Šimovej, Danke Fajtovej, kuchárke Ľudke Švárnej, pri vstupnom
Helenke Kohútovej, upratovačkám Betke Haluškovej, Janke Gejdošovoej, všetkým hlavným
usporiadateľom Milanovi Fajtovi, Peťovi Kondrovi, Valike Trečerovej, Milanovi Trečerovi, ale
aj všetkým ostatným, ktorých oslovíme,
– riaditeľovi ZŠ p. Birtusovi za spoluprácu s telocvičňou,
– a osobne Milanovi Trečerovi za ochotu kedykoľvek pomôcť, keď to potrebujeme, za to, že začal sám od seba postupne zvárať tyčky na zábradlí okolo ihriska, ale aj starostlivosť o vysadené
stromčeky.
No a ešte jedno milé poďakovanie, svoju hráčsku
kariéru sa rozhodol ukončiť Peter Chorváth,
prajeme mu, aby si futbalový dôchodok užil v
zdraví s rodinkou.
A jedno veľké úprimné poďakovanie zo srdca
patrí všetkým futbalistom, ktorí hrajú futbal a
reprezentujú našu obec a chcem sa im ospravedlniť, ak sa náhodou niektorý z nich nevidí na fotke, ale v tomto ťažkom roku, bolo fakt nemožné
mať spoločné foto.
A na záver prajem všetkým spoluobčanom v našej obci v tejto ťažkej dobe hlavne pevné zdravie a
keďže prichádzajú pre mňa najkrajšie sviatky v
roku, tak bohatého Ježiška a krásne prežité chvíle s rodinou a priateľmi.“
Daniela Bubniaková
predseda OŠK Likavka
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Činnosť eRkárov s novou
zodpovednou vedúcou
V júli sa uskutočnili voľby v eRkárskom
spoločenstve. Po 6 rokoch vedenia eRka
Matúš Šuľa prenechal vedenie novozvolenej Danielke Krížovej. Ako sa jej pracuje, porozpráva nám Danielka.
Rok 2021 pokračoval prerušenou činnosťou. Pre deti sme ale aj naďalej pripravovali program, ktorý ich aspoň na
chvíľu mohol rozptýliť. Od februára sme
s animátormi pripravovali detský letný,
pobytový tábor, ktorý sa konal v termíne
od 17.07 do 24.07, v obci Zliechov. Detského letného tábora sa zúčastnilo dokopy 39 účastníkov. Téma tábora niesla
názov „Krok za krokom, poďme rokom.“
Tento týždeň sme prežili v znamení ľudových tradícií. Nebol to obyčajný týždeň. Spolu s Jankom a Aničkou sme si za
8 dní prešli liturgický rok. Priblížili sme
si sviatky, tradície a tajomstvá slávenia v
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liturgických obdobiach Advent, Vianoce, obdobie cez rok, pôst a Veľká noc. V
rámci programu sme navštívili Strážovské vrchy a cestou domov sme sa zastavili aj v obci Čičmany, ktoré sú známe
svojou zachovalou ľudovou architektúrou. Po prázdninách sme spoločné detské stretnutia odštartovali ročnou témou „POD JEDNÝM SLNKOM.“ Detské
stretnutia sa nesú v cestovateľskom duchu. Deti spolu s animátormi cestujú po
Európe a spoznávajú tamojších svätých.
V tomto roku nás čaká ešte jeden projekt, Dobrá Novina. Tento ročník ako aj
predošlí, ostávame v Ugande a nesie
motto: „Poďme niečo dobré podniknúť“,
kde podporíme projekt na podporu podnikania farských skupín. Vzhľadom na
pandemickú situáciu, sme minulý rok
koledovali formou videa ktoré sme zdieľali na našich sociálnych sieťach, kde

členovia eRka prispeli svojimi básničkami a pesničkami, a tak Vám spríjemnili
odkaz narodenia nášho očakávaného Ježiša. No tento rok by sme chceli byt odvážnejší, a ak to pandemická situácia
dovolí tak by sme chceli koledovať tradičnou formou, v domácnostiach ktoré
budú mať záujem. Všetky potrebné informácie budú dostupné na našich sociálnych sieťach a aj vo farských oznamoch.
V túto chvíľu by som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás podporujú
a pomáhajú nám akoukoľvek formou.
Vďaka patrí aj kňazom našej farnosti za
ich duchovnú podporu a ich povzbudivé
slová. Poďakovanie patrí aj animátorom, ktorí to v týchto neľahkých časoch
nevzdávajú a naďalej budujú otvorené
spoločenstvo.
Požehnané prežitie vianočných sviatkov.
Do nového roka 2022 Vám prajeme veľa
síl, zdravia, úspechov a najmä Božieho
požehnania.
Daniela Krížová
eRko Likavka

