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LIKAVAN
časopis pre všetkých Likavčanov

Aj likavka je na facebooku! pridáte sa?
Obec denne komunikuje s Likavčanmi aj prostredníctvom obľúbenej sociálnej siete
V dnešnej modernej a technicky
naladenej dobe sa už stalo samozrejmosťou komunikovať, rozširovať správy, zaujímavosti a fotografie aj prostredníctvom sociálnej
siete Facebook. Touto cestou sa vydala aj Likavka. Už približne 10 mesiacov funguje na spomínanej sieti
komunálna stránka Obec Likavka,
kde môžu záujemcovia (fanúšikovia stránky) nájsť heslovité oznamy, odkazy na články uverejnené
na webstránke likavka.sk, ale aj fotodokumetáciu z rôznych podujatí.
Snažíme sa vychádzať ľuďom
v ústrety a zjednodušiť im prístup
k tomu, čo ich o dianí v obci zaujíma. Za sledované obdobie pribudlo na stránku vyše 300 členov,
priaznivé čísla sa rysujú aj pri dosahu príspevkov a veľmi nás teší, že
pridávané informácie hodnotíte
ako zaujímavé „lajkovaním“ alebo zdieľaním. Ako najúspešnejšiu
môžeme označiť titulnú fotografiu
stránky – hrad Likava v zasneženej
panoráme tejto zimy. Vyslúžila si
dokopy 258 pozitívnych hlasov.
Podobne by sme radi uverejňovali aj iné, vaše zaujímavé foto-

grafie našej rodnej obce a diania
v nej. Ako je to uvedené aj v opise
stránky, kedykoľvek budete chcieť
niečo zaujímavé na facebookovskej
stránke Obec Likavka zverejniť, napíšte správu alebo si svoj príspevok,

či fotky uložte na vlastnom profile
verejne a požiadajte o zdieľanie.
Iba spoločným úsilím môžeme
napredovať a vytvoriť z tejto stránky funkčný zdroj informácií a zaujímavostí. Preto neváhajte taktiež

zdravotné stredisko bude pýchou obce
V prvých mesiacoch roka sme rozšírili siete miestneho
rozhlasu na Železničnej ulici, na Hollého pri Hubertuse
a vykonali niekoľko
opráv, respektíve náhrad poškodených
rozhlasových reproduktorov i svietidiel
verejného osvetlenia. Časté výpadky
verejného osvetlenia boli spôsobené skratmi na elektrických vodičoch v dôsledku silných vetrov. Tu
musíme urobiť množstvo opráv
a opatrení.
Technická čata zamestnancov
obce sa podieľala okrem zimnej

nové osvetlenie
zatraktívni knižnicu

údržby aj na prácach v interiéri budov. Opravili nábytok
na obecnom úrade.
Najväčšie stavebné
zásahy už niekoľko
mesiacov robíme vo
vnútri budovy bývalého obecného úradu. Výmena okien,
rušenie priečok, nové
stierky, úprava rozvodov vody a odpadu,
maľovanie; to sú neklamné dôkazy premeny bývalého sídla obce
na nový účel – klub dôchodcov.
Pokiaľ ho však naši seniori začnú
užívať, niekoľko mesiacov dočasne poslúži lekárkam a pacientom
nášho zdravotného strediska. Od
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apríla tohto roka by sa totiž mala
uskutočniť totálna prestavba oboch
budov zdravotného strediska. Nové
a moderné ambulancie, čakárne,
chodby s výťahmi, či sociálne zariadenia budú pýchou našej obce
od januára budúceho roka. Rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu obce, štátneho rozpočtu, no
najmä z eurofondov.
V zimných mesiacoch sme opravili
staručké Kuka auto, z hospodárskeho dvora sme vypratali takmer všetok dlhodobo skladovaný odpad. .
Obec podala niekoľko menších
grantových projektov napríklad
na rozšírenie knižničného fondu,
Detský folklórny festival, či veľkého letného stretnutia obyvateľov
Likavky a našich cezhraničných

ČO SA NEZMESTILO
DO MONOGRAFIE...
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popozývať na stránku aj svojich
priateľov a rodinných príslušníkov,
aby sa naša virtuálna komunita
pekne rozrástla. Podobne sa môžete pridať aj na stránku Turisticko-informačnej kancelárie Likavka,
ktorá ponúka novinky hlavne počas letnej sezóny, kedy je otvorená.
> Ľubica Oravcová

partnerov. Kým však začneme v plnení náročných cieľov, patrí sa nám
aspoň na chvíľu zastať, pokojne,
pokorne sa pripraviť a náležite prežiť
Veľkonočné sviatky. Všetci si prajeme, aby boli pre nás očistou ducha,
oslavou veľkého víťazstva života,
krásy prírody a obnovou tradícií
a zvykov, na ktoré sme právom hrdí.
> Marián Javorka
(starosta obce)

“
„

Časté
výpadky verejného
osvetlenia boli
spôsobené skratmi
v dôsledku
silných vetrov

NAD FUTBALISTAMI
NELÁMEME PALICU
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veľký talent z likavky

viete, že...

Do pohoria Šípskej Fatry v katastri obce Likavka patrí Čebrať,
Behár a Strážovský vrch (Na Čele)?

zastupiteľstvo má šesť komisií

Prvé nesmelé slnečné lúče naznačujú príchod jari. Prvé tri mesiace roka
2015 sú za nami. Zima nás tentokrát obdarila snehovou perinou a silnými
mrazmi, no zároveň vyskúšala našu pripravenosť a odolnosť voči jej nástrahám. Údržbe ciest, chodníkov, mostov, lavičiek a parkov sme venovali
nemalé úsilie i finančné prostriedky. Oprava výtlkov, ktorých po zime zostane neúrekom, bude predmetom prác v ďalších mesiacoch.
Obecné zastupiteľstvo sa od komunálnych volieb zišlo už trikrát. Bolo
zvolených šesť pracovných komisií, ktoré budú pracovať v oblastiach výstavby a územného plánovania, školstva, kultúry, športu, či v oblasti sociálnej, finančnej alebo dodržiavania verejného poriadku. Celkovo v týchto komisiách
okrem deviatich poslancov pracuje ďalších 16 zástupcov z radov občanov.
> (mj)

prioritou bude bytová výstavba

Len málokto vie, že v našej obci máme ďalšieho talentovaného
umelca. Úspechy nášho rodáka už dávno prekročili hranice Slovenska a jeho tvorba dostala veľké uznanie dokonca od svetových mien.
Jeho meno je Marián Jurčiak a venuje sa ručne kresleným portrétom.
Kresleniu sa venuje krátko. Sú to len dva roky, čo mu technikou kreslenia učaril umelec Yakov Dedyk. Odvtedy už Marián nakreslil vyše sto
portrétov. Kreslí ich pastelom a ceruzkami, no v poslednom čase začal
kresliť portréty aj farebne. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí uznanie jeho práce od svetových mien ako je nemecká legenda Paul van
Dyk, či britská skupina Above&Beyond. Svoje portréty následné zdieľali na svojich sociálnych sieťach, kde Mariánovu prácu videlo vyše
päť miliónov ľudí! Zo známych slovenských ľudí nakreslil už Andreja
Kisku, Darinku Rolincovú, či rapera Rytmusa.
Ak by ste aj vy chceli potešiť niekoho pekným portrétom, napíšte
mu na email marian.jurciak@centrum.sk a uvidíte ako vás príjemne
prekvapí. O tomto výnimočnom umelcovi z našej obce sa čoskoro
dočítate aj v novinách Ružomberský hlas.
> Michal Rázga

Obecný parlament tiež schválil základné všeobecne záväzné nariadenia
a rozpočet na tento rok, vrátane jeho prvej úpravy, dotáciami podporil
činnosť kultúrno-spoločenských a športových zložiek v obci. Určil si aj
svoje hlavné priority na tento rok i celé volebné obdobie. Svoje aktivity
bude zameriavať najmä na podporu bytovej výstavby, či už individuálnej
alebo hromadnej. Orientovať sa bude aj na ďalšiu modernizáciu budov
a areálu základnej školy s materskou školou.
Vedenie obce sa zaoberá aj množstvom podnetov v oblasti zlepšenia
parkovania na miestnych komunikáciách, údržby zelene, či bezpečnosti
na cestách. V štádiu schvaľovania správcom komunikácií a Okresným dopravným inšpektorátom v Ružomberku je projekt doplnenia dopravného
značenia na cestách I. a III. triedy v obci. Cesty v Likavke sú už niekoľko
mesiacov intenzívne atakované autami a mechanizmami dopravujúcimi
materiál a stavebné hmoty na teleso budúcej diaľnice. Intenzívne sa vyváža vyťažená hornina z východného portálu Tunela Čebrať spoza Hubertusu, frekventovaný pohyb domiešavačov a nákladných áut ste iste spozorovali i po štátnej ceste do Martinčeka. Stavebné mechanizmy nesmú
pri prejazde obcou využívať iné ako štátne cesty. Akékoľvek porušenie
tohto pravidla, ale i všetky komplikácie spôsobené v dôsledku výstavby
diaľnice v katastri neváhajte zahlásiť na obecnom úrade. So zhotoviteľom
stavby sme v dennom kontakte.
Kultúrny dom bol centrom vydarenej plesovej sezóny, turisti zorganizovali výstupy na okolité vrchy, likavskí i ružomberskí hasiči zasahovali pri
požiari drevenice na Hollého ulici. Na budove strediska služieb pripravujeme výmenu dverí a výkladu predajne mäsa a potravín.
> (mj)

referendum s účasťou 36%

V typicky zimnom počasí mali možnosť využiť svoje právo hlasovať v
Referende o rodine aj obyvatelia našej obce. V sobotu 7. februára 2015 v
čase od 7.00 do 22.00 hod. túto možnosť využilo 869 Likavčanov. Účasť
v referende sa tak u nás vyšplhala na bezmála 36 %. V porovnaní s celoslovenským priemerom 21,4 % je to o poznanie viac, no v zmysle významu referenda a jeho potenciálneho odkazu pre Európu a svet je to veľmi
málo. Z hľadiska nízkej účasti možno polemizovať či očakávania vkladané
do referenda boli dosiahnuté, či jeho význam bol docenený, keď Slováci
ho jednoducho odignorovali. Takmer milión jeho účastníkov však odpoveďami „áno“ jednoznačne vyjadrilo podporu tradičnej rodine a hodnotám, ktoré v sebe reprezentuje. Zároveň ale možno predpokladať, že z
nízkej účasti v ňom budú preferenčné body vytĺkať jeho odporcovia.
Aj v Likavke 36-percentné voličské kvórum jednoznačne podporili zachovanie tradičného chápania rodiny. Spolu s bezproblémovým a pokojným spôsobom hlasovania preto hľadajme vo výsledkoch referenda
oporu v stáročiach uctievaných hodnotách a pricípoch. Jednoznačné
výsledky referenda (hoci ponačeného nízkou účasťou) nemôžu nikoho,
vrátane našich štátnych a vládnych predstaviteľov, či súdnej moci, nechať
ľahostajnými.
> (likavka.sk)

uzávierka likavanu č.2 bude 10. 5.

Ďalšie číslo Likavanu vyjde, ako sa už stalo tradíciou, pred detským folklórnym festivalom, koncom mája. Keďže Likavan, ako ste si všimli v podtitule nášho periodika pod hlavičkou, sú noviny pre všetkých Likavčanov,
môžete do obsahu čísla prispieť aj vy. Vaše príspevky do ďalšieho vydania
očakávame na e-mailovej adrese noviny.likavan@gmail.com najneskôr
do 10. mája, alebo ich môžete odozvdať osobne v obecnej knižnici.
> (red)

viete, že...
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Kataster Likavky má 1 826 hektárov, z tejto plochy
pripadá 138 hektárov na intravilán?

nové osvetlenie zatraktívni knižnicu
Deti a dôchodcovia síce prevládajú, chceme však osloviť napríklad aj štyridsiatnikov
K skvalitneniu služieb v našej
knižnici prispeje nové osvetlenie,
pretože pôvodné bolo už nevyhovujúce. Montážou svietidiel nad
každý knižničný regál sme dosiahli
potrebnú viditeľnosť. Veríme, že aj
takýmto spríjemnením interiéru
prilákame viac čitateľov.
V roku 2014 našu knižnicu navštívilo 389 čitateľov, z nich bolo 239
vo veku do 15 rokov. Vypožičali
sme 1 160 kníh, zakúpili sme 92 v

sume takmer 856 eur, pričom sme
vyradili 820 titulov, ktoré neboli počas ostatných 30 rokov čitateľmi využívané. Aktívnych členov sme mali
89, z toho 52 vo veku do 15 rokov.
Hoci je čitateľov menej, zvýšil sa počet výpožičiek, predovšetkým novo
zakúpených titulov. Naša knižnica
má v súčasnosti 7329 kníh.
V marci už tradične, v spolupráci
so školou, organizujeme besedu
pre deti a žiakov. Besedy pomáha-

7329
kníh má momentálne
v evidencii knižnica
v Likavke. Vlani ju navštívilo
takmer 400 čitateľov.
jú zvýšiť záujem detí o knihy, rastie
návštevnosť knižnice a samozrejme aj počet jej čitateľov. Často je
to pre žiakov, vďaka pedagógom,
prvá návšteva v našej obecnej
knižnici.
Žiaľ, záujem o beletriu je čoraz
nižší, mladí viac využívajú internet.
V knižnici sa stretnete len s deťmi,
alebo dôchodcami, mladí žijú uponáhľaným životom, stretnúť štyridsiatnika je zázrak. No nevzdávame
sa a veríme, že čísla v tejto vekovej
kategórii budú čoraz vyššie. Otváracie hodiny knižnice: pondelok
a streda od 13.30 do 17.00 h. Kontakt: 044/432 83 13.
> (rak)

na bicykloch až k pustému hradu

Cykloturistika je typ turistiky
na bicykli. Jej začiatky siahajú na
našom území do konca 19. storočia, no kvôli nedostatku vhodného
vybavenia i absencie cyklotrás napredoval tento druh relaxu veľmi
pomaly. Najväčší rozmach zaznamenala cykloturistika po rozšírení horských a trekových bicyklov.
Vzniklo veľa cykloturistických oddielov a združení, rovnako aj cestovných kancelárií, zaoberajúcich
sa touto oblasťou.
Rozvoju cykloturistiky pomáha
čoraz väčší počet cyklistických trás
a chodníkov, ktoré uplynulé roky
vznikajú v okolí miest a obcí. Jedným z oddielov, ktoré sa venujú
cykloturistike v našom regióne, je
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky. Za roky svojej existencie
členovia prešli tisícky kilometrov,
plnia podmienky Cesty okolo sveta, organizujú v zime pešie túry a v
sezóne cyklotúry.
Zapájajú sa do spoločenských akcií medzi ktoré patrí aj cyklojazda
Via Magna. Zámerom cyklojazdy je
propagovať Pustý hrad a tiež historickú cestu Via Magna, ktorá dokazuje, že Zvolen bol významnou
dopravnou križovatkou aj v minulosti. Via magna bola dôležitou
cestou v bývalom Rakúsko-Uhorsku a viedla cez dnešné Rakúsko,
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a
Ukrajinu.
Pustý hrad je hradným komplexom v katastrálnom území mesta

Zvolen nad sútokom Hrona a Slatiny v nadmorskej výške 475 – 571
m. Skladá sa z dvoch hradných komplexov: Dolného a Horného hradu.
Medzi nimi sa nachádza tzv. spojovacia časť dlhá takmer 400 metrov,
ktorú v časti pri Dolnom hrade
tvorí 206 metrov dlhý múr. Celková
rozloha Pustého hradu je 7,6 ha.
Jedna časť cyklojazdy vedie z
Tvrdošína cez Oravský Podzámok,
Dolný Kubín, Likavku, Donovaly až
do Zvolena na Pustý hrad. Pri zástavke v Likavke sú účastníci cyklojazdy prijatí starostom obce a po
malom občerstvení pokračujú do
cieľa cyklojazdy. V Likavke sa k nim
pridajú členovia KNAC a v spoločnom cyklopeletóne zdolávajú kilometre do Zvolena. Na druhý deň sú
hradné slávnosti na Pustom hrade,
ktorých účastníkmi sú aj cyklotu-

risti. Športový zážitok – vyšľapanie
na Pustý hrad - umocní program
na Pustom hrade a pri peknom
počasí výhľady na okolie hradu.
Dajú sa vidieť pohoria Tatra, Matra
a Fatra. Na ďalší deň nás čakajú pri
ceste domov Donovaly, zastavenie
s občerstvením v už nefungujúcih
kúpeľoch Korytnica. Po príjemnom
zjazde do Ružomberka, Likavky v
cieli dobre padne chladená desiatka a už len spomienky na ubehnuté kilometre a zážitky zo spoznania časti našej histórie a nové
priateľstvá sú zdokumentované na
fotografiách Aj o tomto je cykloturistika. Tieto zážitky sme prežili s
členmi združenia Priaznivci Pustého hradu.
Stretneme sa teda v júni 2015 na
13. ročníku Via Magna…
> Róbert Fajta
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STRUČNE
monografiu kúpite
na obecnom úrade

Na základe vysokého dopytu po
Monografii obce Likavka bola objednaná dotlač tejto publikácie v
počte 500 ks. Financovaná bola
z rozpočtu obce a je určená záujemcom z radov tých Likavčanov,
ktorí ju chcú venovať príbuzným
či blízkym, ktorí nebývajú v našej
obci. Monografia je k dispozícii v
pokladni obecného úradu za 16,50
eur.

uvítanie detí 2014

V stredu 11. marca 2015 sa v
priestoroch obradnej siene Kultúrneho domu Likavka konalo
tradičné Slávnostné uvítanie detí.
Starosta Marián Javorka privítal 23
našich malých spoluobčanov. Slávnostný obrad svojím programom
spestrili Miriam Bystričanová, Mária Mravcová, Anna Slašťanová a
Jolana Magová.

fašiangový výstup
na vrch mních

Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok pripravil pre
priaznivcov zimnej turistiky už 17.
ročník tradičného a populárneho
Fašiangového výstupu na Mních.
Konal sa 15. februára 2015 pri vysielači na vrchole. Neprilákal síce
toľko návštevníkov ako po iné
roky, za čo môže hlavne chrípka.
Tí, ktorí prišli, však neobanovali,
okoštovali tradičné likavské domáce fašiangové špeciality - meteník,
kapustník, šišky, aj hriatô. A tí, ktorí
prišli v maskách, boli odmenení zaujímavými cenami.
Vychádzka s účastníkmi potom
pokračovala po hrebeni Mnícha do
Martinčeku na návštevu Dolného
výplachu, kde bolo vyhodnotenie
podujatia. Zo záveru vyplývalo, že
sa na podobnej akcii stretneme aj
o rok, alu už vo väčšom počte, aj
s pripraveným kultúrnym programom.

zber šatstva
Obec Likavka a Pomocný anjel
vyhlasujú zbierku obnoseného
šatstva. Konať sa bude vo vestibule nášho kultúrneho domu do 31.
marca. V pondelok, utorok, štvrtok
a piatok môžete doniesť obnosené
šatstvo od 8. do 15:00, v stredu do
štvrtej popoludní. Bližšie informácie nájdete na obecnej internetovej stránke likavka.sk.
(likavka.sk)
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Č

lovek by nepovedal, ako
rýchlo ubieha čas. My v materskej škole to ale vnímame na základe určitých udalostí,
ktoré sa stanú. Skončil
prvý polrok školského
roku 2014/2015 a my
sme nastúpili po zimných
prázdninách do práce. Výchova a vzdelávanie detí
je nasmerované k nadobúdaniu nových poznatkov. Medzi ne patria aj
kultúrne, folklórne a spoločenské
podujatia. V obci sú to fašiangy
a v materskej škole karneval, ktorý
sme s deťmi pripravili 5. februára.
Tentokrát bol v dopoludňajších
hodinách v jednotlivých triedach. Deti si zatancovali v disko

Výhľad z Predného Choča je z plošinky západného vrcholu,
na ktorom bolo predhistorické hradisko?
rytmoch, mali súťažné aktivity, bohaté pohostenie a z financií Združenia rodičov školy pekné odmeny
za masky, v ktorých sa predstavili.

rí pomohli papier zbaliť a odvážiť.
Bolo ho veru dosť – 609kg! Dostali
sme zaň toaletný papier, hygienické vreckovky a papierové obrúsky.

letí. Zápis detí do materskej školy
sa uskutočnil 24. februára a zatiaľ
je prihlásených 22 detí s trvalým
pobytom v Likavke. Už teraz vieme,
že detí je do budúceho školského roka dosť. Len by sme
boli radi, keby rodičia rešpektovali kritériá prijatia do MŠ.
Budeme im vďační, lebo sa
spoločne vyhneme nečakaným nepríjemným situáciám.
Pripravili sme program pre
mamičky ku Dňu matiek.
Medzinárodný deň detí by sme
spoločne s rodičmi oslávili opekaním a športovými súťažami na
školskom dvore.

vyzbierali sme 600 kg papiera
Zo života materskej školy. Medzinárodný deň detí by škôlkari
radi oslávili opekaním a súťažami na školskom dvore
Aj mamičky prispeli sladkosťami.
Bolo skrátka veselo, príjemne.
VZŤAH K PRÍRODE
Prospešnou akciou, v rámci environmentálnej výchovy, bol zber
papiera. Oslovili sme rodičov, kto-

Aj tak sa prejavuje výchova a šetrenie vo vzťahu k prírode. Ďakujeme
rodičom, že v papieri neboli odpadky, ako minulý rok.
REŠPEKTOVANIE KRITÉRIÍ
Spomenula som ako čas rýchlo

FOLKLÓRNE PÁSMO
V rámci regionálnej výchovy si
najstaršie deti, budúci školáci, pod
vedením učiteliek z tretej triedy
pripravia folklórne pásmo, ktorým
sa budú prezentovať na tohtoročnom jubilejnom Detskom folklórnom festivale u nás v obci. Treba
len dúfať, že počasie nám počas
akcií bude priať.
> Alena Močáryová

“
„

Zápis detí
do škôlky bol 24. februára. Zatiaľ je prihlásených 22 detí s trvalým
pobytom
v Likavke

cieľom je príjemné prostredie pre našich žiakov
Aktuálny školský rok 2014/2015
patrí určite k jedným z najnáročnejších v histórii likavskej školy.
Popri výchovnovzdelávacej činnosti, množstve súťaží a podujatí
sme realizovali stavebné práce
a úpravy na školských budovách, ktoré významnou mierou
prispejú k zníženiu energetickej

náročnosti budov. Základná škola
s materskou školou bola úspešná
v žiadosti o dotáciu na výmenu
okien na Ministerstve školstva SR.
Pôvodne sme plánovali vymeniť
okná na budove I. stupňa, čo sme
aj zrealizovali. Keďže sa však naskytla možnosť realizovať výmenu
okien zo severnej a južnej strany

na budove II. stupňa, využili sme
ju. Práce sa uskutočnili za plnej
prevádzky, bez prerušenia školského vyučovania. Keďže sme boli
dobre naladení a chuť pracovať na
zlepšení prostredia v škole bola
veľká, pustili sme sa aj do obnovy
Školského klubu detí a tried pre
našich najmenších žiakov. Toto
všetko sa podarilo vďaka spolupráci
zriaďovateľa, pedagogických a prevádzkových zamestnancov a ochotných rodičov, ktorí pomáhali pri
upratovaní zveľadených priestorov.
Všetkým vyslovujem aj touto ces-

tou poďakovanie. V súčasnosti
realizujeme ďalšie práce, z ktorých
spomeniem opravu a zateplenie
strechy na budove I. stupňa. Práce
sú realizované s podporou Ministerstva školstva SR, kde našu
žiadosť kladne prijali a pridelili
účelovú dotáciu na spomenuté
stavebné práce. Radi by sme pokračovali aj naďalej v našom úsilí,
aby sa naši žiaci vzdelávali v príjemnom a podnetnom prostredí.
O tom však už v niektorom z ďalších vydaní Likavanu.
> Ľuboš Birtus
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Obyvatelia Likavky vlastnia lesy aj v katastroch Hrboltovej, Valaskej Dubovej,
Liptovských Kľačian, Jasenovec a Vislavíc?

čo sa nezmestilo do monografie likavky...
Niekoľko pozoruhodností o poľnohospodárstve v 19. a prvej polovici 20. storočia
Trpezlivosť roľníkov pri obrábaní pôdy, pot lejúci sa po tvári v slnečnom úpeku, tvrdé chlapské dlane od motyky a pluhu vytvorilo
mocné puto likavského človeka k tejto zemi. V jeho srdci sa zrodila
láska k rodnej hrudi.

z histórie obce
Spätosť likavského človeka s pôdou formovala jeho život a kultúru. Poľnohospodárstvo v Likavke
malo až do výstavby Košicko-bohumínskej železnice v roku
1869, papierenskej fabriky a textilky v Ružomberku dominantné
postavenie. Pôda tvorila hlavný
zdroj obživy. Základnou existenčnou zárukou ostávala pôda a jej
vlastníctvo.
PRÁCE NA POLIACH A LÚKACH
Neskoro v jeseni a januári sa do
vzdialenejších a ťažko prístupných
rolí vyvážal na saniach ťahaných
koňmi a volmi maštaľný hnoj.
Vo februári, keď sa minulo seno
v humnách pre dobytok, zapriahli furmani a voliari kone a voly do
drevených saní a vydali sa na cestu
na Dúbravice – likavské lúky. Seno,
ktoré bolo uskladnené v štáloch –
senníkoch zvážali na saniach dolu
do dediny.
S poľnými prácami začínali naši
predkovia už v polovici apríla, ak
bolo dobré počasie. Gazdinky vyberali z pivnice a jamy švábku na
sadenie – sadienku. Siali sa hlavne
jariny – jačmeň a ovos. Sialo sa ručne a rozhadzovalo sa vždy na „dokrok“ pravej nohy.
Zemiaky – švábka tvorili dôležitú
súčasť stravy, ale vo veľkom sa využívali aj na kŕmenie hospodárskych
zvierat. Sadili sa koncom apríla
a začiatkom mája. Menšie zemiaky
sa sadili celé, väčšie sa rozkrájali,
aby sa vysadilo čo najhustejšie.
Práca na poli trvala do polovice
mája. Polia, ktoré poniektorí gazdovia nevládali obrobiť, ponechávali štyri až päť rokov na prieloh.

Prielohy boli predovšetkým vzdialené polia v blízkosti lesa, kde bola
neúrodná pôda. Prieloh sa kosil
raz do roka. Po kosení sa tu pásol
dobytok. Pri rozhodnutí premeniť
prieloh znova na roľu ho na jeseň
dvakrát zorali a na jar tam zasiali
ovos alebo raž.
BDELI DO SKORÉHO RÁNA
Začiatkom mája gazdovia čistili
lúky a pasienky výrubom kríkov
a rozhrabávaním krtincov. Likavčania rozbehli vykášanie lúk a prielohov najprv v okolí dediny v polovici júna a pomaly sa chystali kosiť
vyššie na Dúbravice.
Niektorí chlapi sa už v nedeľu
večer vybrali hore Behárom alebo
Strážovskou dolinou s kosami na
pleciach na Dúbravice. Pri tlejúcom
ohni prebdeli do skorého rána.
S brieždením začínali kosiť prvé
riadky. Počas práce pri dorábaní
sena spávali chlapi aj s deťmi v štáloch na čerstvo usušenom sene.
Takmer každý chlapec od desiatich
rokov života sa stával koscom. Tráva listnačka sa s dobre nakovanou
kosou kosila ľahko. Pri kosení sa
riadky aj porozhadzovali. Úbočia
a dolinky na Dúbraviciach ožili
ostrením kôs, húkaním a spevom
žien. Ráno prichádzali na lúky gazdinky a priniesli koscom poživeň
– fruštik. Okrem slaniny a jačmenného chleba priniesli v blacháči aj
zmútené kyslé mlieko. Každý deň
priniesli iné jedlo. Buď halušky,
pirohy, krapne alebo geršňu (krúpovú polievku) s údeným mäsom.
Keď slnko vykuklo vysoko nad
hory, hrabačky obracali seno a húkali z plných hrdiel. Bolo hriechom
stupiť na voňavé seno zablatenými
bagandžami. Usušené seno, ktoré
sa vláčilo na šmykoch až ku štálu,

sa vidlami pohádzalo cez dvercia
dovnútra. Mládza – otava, sa kosila
na lúkach v septembri. Rozsiahla
lúčnatá plocha Dúbravíc mala výmeru 164 hektárov.
Pasienky sa zvyčajne nachádzali vo vyšších polohách chotárov
a tvorili súčasť nedeliteľného spoluvlastníctva členov urbárskeho
spoločenstva Likavka, ktoré sa o ne
starali. Najkvalitnejšie boli hôľne pasienky pod Chabencom na
konci doliny Liptovských Kľačian.
Likavčania tu pásli voly a jalovice.
Okrem pasienkov v Likavke mali
Likavčania prenajaté a odkúpené
pasienky v Matejkových, Malinom
a Dvorisku.
Naproti tomu na lúkach sa pasenie dobytka a oviec skončilo za-

Koncom
septembra, keď udreli prvé
jesenné mráziky a z Loviska sa
ozývali ručiace jelene, začínalo
sa s kopaním zemiakov.
hájením lúčnych plôch začiatkom
mája. Od určeného dňa platil zákaz
vyháňať na lúky dobytok a ovce.
Spoločné pasenie dobytka na pasienkoch v lete sa presadilo najmä
po roku 1872, keď nadobudol platnosť zákon oddeľujúci „urbárske
lesy a pasienky“ od zemepanskej
pôdy a bývalí poddaní začali vytvárať spoločnosti bývalých urbaristov.
ZBER ZA KOSCOM
Prvý deň išlo na pašu s pastierom
(pastír) aj niekoľko gazdov, ktorí
mu pomáhali usmerňovať mladý
dobytok, ktorý bol nenavyknutý
na čriedu. Je potrebné zdôrazniť,
že každý druh dobytka sa pásol
zvlášť a pásli vždy dvaja: pastier
s pomocníkom.
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Po skončení prác na lúkach začínala žatva. Likavčania obilniny nazývali zbožie. Zbožie považovali za
dar od Boha a dôstojne sa správali
pri siatí a kosení. Jačmeň sa kosil
špeciálnou hrabkovou kosou. Žito,
ktoré malo vysokú slamu, sa muselo za koscom zbierať. Zbieranie
žita, či pšenice robili ženy a deti.
Žitná slama sa dávala do strožliakov – slamníkov, na ktorých sa
spávalo. Z ovsenej slamy sa krútili
povriesla na zaviazanie snopov
v čase žatvy. V auguste bolo zbožie pokosené, uložené do krížov
a začalo sa jeho zvážanie. Zvážalo
sa už volskými záprahmi. Voly sa
v auguste vrátili z hôľnych pasienkov späť do dediny. Po zbere obilia
gazdovia úhorili polia.
ZEMIAKY DO FILFAZOV
V septembri sa začínalo s mlátením obilia. Cepami sa mlátilo na
holohumnici. Až neskôr sa na mlátenie využívali mláťačky. Zrno spolu s ôstim preosiali ženy na riečici.
Koncom septembra, keď udreli
prvé jesenné mráziky a z Loviska
sa ozývali ručiace jelene, sa začínalo s kopaním zemiakov. Neskôr sa
zemiaky vyorávali pluhom, ktorý
ťahali kone. Zemiaky sa hádzali do
prútených košov „filfazov“. Zemiaky sa delili na veľké, drobné, sadienku a zhnité. Skladovali sa v jamách a pivniciach pod domami.
V októbri nasledoval zber kapusty
a burgyne. Kapusta sa strúhala nožmi na drobné kúsky a tlačila do
drevených sudov.
Hospodárenie na poliach a lúkach v likavskom chotári stratilo
svoju originálnosť v päťdesiatich
rokoch dvadsiateho storočia. Založením jednotného roľníckeho
družstva sa polia, lúky a pasienky
odobrali súkromne hospodáriacim
roľníkom, odstránili sa hranice jednotlivých parciel, rozorali sa medze
a všetky drobné role a lúky zanikli.
Tak zaniklo aj súkromné vlastníctvo polí, lúk a ich obhospodarovanie.
> Pavel Fain
foto archív Liptovského
múzea v Ružomberku
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Likavčania majú pasienky a poľnohospodárske pozemky aj v ružomberských lokalitách
Hríby, Roveň, Tehelňa, Štiavnica, Za Šarhom, M. Brde, Trenskô, Líškovo a Jazierce?

S

ilové športy v Likavke majú Buschbacher, Roman Puclík, ne- Slávia Ružomberok, v ktorej hrali va, Andrej Obrcian, Tomáš Mravec,
viac ako šesťdesiatročnú skôr Patrik Migaľa, Roman Birvoň, a doposiaľ hrajú prím najmä jej žia- Jakub Žilava, Zuzana Žilavová, Jotradíciu. Ich históriu začali Rasťo Kolčák a Dávid Kulčár.
ci. V bývalej školskej jedálni bola zef Krakovský, Patrik Gejdoš, Matej
písať borci ako Sila, Zádrapa a ďalPo vzniku samostatnej republiky zriadená posilňovňa, do ktorej prí- Fulla. To už je ale skoro súčasnosť,
ší. Prešlo viac ako 20 roktorú píšu pretekári Tokov, keď pod hlavičkou TJ
máš Matúška, Gregor VeSlávia Ružomberok dosaselý, Šimon Hatala, Jakub
hovali vzpierači vynikaHromjak, Peter Buschbajúce úspechy v ére ČSSR
cher, Ján Kočibál a Ján
a neskôr i po vzniku
Kruták.
História a súčasnosť vzpierania v Likavke je mimoriadne zaujímavá
samostatnej Slovenskej
V aktuálnom ročníku
republiky. Chlapci Peter
súťaží družstvo mužov
Burgár, Ján Sališ, Jozef
OŠK Likavka v 1. Lige, v
Holdoš, Silvo Borek, Pektorej je prihlásených 15
ter Nemček, Juraj Burgár
družstiev z celého Sloboli držiteľmi rekordov
venska. Po prvom kole sú
SR i ČSSR.
naši muži na 9. priečke.
V 80. rokoch bolo zaVeríme, že v ďalších koložené pri vtedajšej ZDŠ
lách si pozíciu vylepšia.
Likavka Školské športové
Žiaci, stále pod hlavičstredisko vo vzpieraní
kou TJ Slávia Ružombepod vedením vynikajúrok, majú za sebou tiež
ceho telocvikára Pavla
prvé ligové kolo, ktoré
Brnčala a trénera Mariana
sa uskutočnilo práve
Buschbachera.
Chlapv Likavke a zatiaľ sú na
ci v tom čase trénovali
prvej pozícii z desiatich
v telocvični základnej
súťažiacich družstiev. Zoškoly, kde sa mohli naplstavu žiackeho družstva
no venovať všestrannej
tvoria: Ján Kočibál, Ján
príprave a špecializácii
Kruták, Peter Buschba– vzpieraniu, nakoľko na
cher, Mário Kubis a Vlatúto činnosť bol v rámci
dimír Škapec. Dvaja naši
Tréningového strediska
pretekári sú zaradení do
mládeže TJ Slávia Ružomvýberu reprezentantov
berok samostatný finančSR – Ján Kočibál v kaný rozpočet na školské
tegórii do 15 rokov a Jašportové stredisko. Mladí
kub Hromjak je v prípravzpierači sa zúčastňovali
ve na Majstrovstvá Eurónajvyšších súťaží v rámci
py do 17 rokov.
ČSSR, dosiahli aj na tituly
Veríme, že úspechy
tréningové centrá mládeže po- stroje zabezpečil vtedajší riaditeľ našich borcov a zodpovedný memajstrov ČSSR a neskôr SR.
V príprave bol priestor aj na or- stupne zanikali a skončilo aj nie- Ing. Jozef Maga a činky dodala TJ todický prístup trénerov prilákajú
ganizovanie sústredení, borci mali koľko oddielov vzpierania. O pár Slávia Ružomberok. Posilňovňa sa aj ďalších záujemcov o vzpieranie
k dispozícii dobré materiálne vy- rokov neskôr, za výdatnej pomoci neustále zveľaďuje.
v Likavke.
bavenie. Z tejto garnitúry vzpiera- riaditeľov ZŠ Likavka Mgr. AugustíV týchto podmienkach už ale
čov dosahovali najlepšie výsledky na Vaculíka a Ing. Jozefa Magu, vyrástla ďalšia generácia silákov
> Marian Buschbacher, tréner
Miloš Puliš, Miro Holubčík, Michal začala pôsobiť v likavskej škole TJ z Likavky: Michal Rehák, Filip Žila-

liaheň republikových borcov

likavka začala jar debaklom 0:5 od demänovej
Jarnú časť sezóny v 5. lige začali
futbalisti OŠK v nedeľu 22. marca
v Demänovej. Neuspeli tam, a s
piatym tímom tabuľky prehrali

vysoko 0:5.
Domácim divákom sa na štadióne pod hradom Likava predstavia
už túto nedeľu 29. marca o tretej

popoludní. Ich súperom bude
oravská Nižná.
Potom cestujú zverenci nového
trénera Róberta Hoka do Turca,
kde odohrajú duel proti Kláštoru
pod Znievom. V nedeľu 12. apríla

TABUĽKA 5. LIGY, SK. B

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

1 1
4 2
2 4
4 3
3 4
3 5
0 7
2 6
1 7
1 8
0 9
3 8
5 7
1 11

35:16
38:20
37:14
23:13
24:17
22:17
31:34
30:29
13:17
25:33
24:30
13:26
13:28
19:53

37
28
26
25
24
21
21
17
16
16
15
12
11
7

sa znovu popasujú o víťazstvo
doma, o pol štvrtej budú hostiť
Palúdzku.
V tabuľke po jesennej časti patrila Likavke posledná 14. priečka.
Naši futbalisti získali z trinástich
zápasov len sedem bodov za dve
výhry a jednu remízu. Súperom
nastrieľali 19 gólov, no inkasovali
ich až 48. Naši hráči potrebujú
pod vedením nového trénera
vašu podporu, preto neváhajte a
príďte ich povzbudiť.
ZAČIATOK JARI V PODANÍ
OŠK LIKAVKA: 22. 3. 2015 Demänová – Likavka (5:0), 29. 3. o
15:00 Likavka – Nižná, 5. 4. Kláštor p. Znievom – Likavka, 12. 4. o
15:30 Likavka – Palúdzka, 19. 4.
Lipovec – Likavka, 26. 4. o 16:00
Likavka – Bobrov.
text a foto
> Michal Domenik
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Pozemky, ležiace vo východnej časti chotára sú
vo všeobecnosti úrodnejšie ako na západnej strane?
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NAD FUTBALISTAMI OŠK EŠTE NELÁMEME PALICU
Hlavnými úlohami nového realizačného tímu sú zachrániť 5. ligu v Likavke a nájsť motiváciu do jarnej časti súťaže
V Obecnom športovom klube Likavka (OŠK) sa za posledné obdobie udiali mnohé zmeny. V prvom rade klub netvoria už len tradiční
zástupcovia z radov futbalistov a stolných tenistov, ale od januára
2015 pod hlavičkou OŠK Likavka súťažia aj hokejbalisti a vzpierači.
OŠK je občianskym združením
a členská schôdza je jeho najvyšším orgánom. Na marcovej členskej schôdzi boli zvolení členovia
jeho ďalších orgánov. Správnu
radu tvoria: Ing. Pavol Šín (za futbalový oddiel) – predseda a zároveň štatutár združenia, Ing. Dušan
Švento (za stolnotenisový oddiel) –
podpredseda združenia a členovia

nia zaregistrované jedno družstvo
mužov. Reprezentuje našu obec
v 1. vzpieračskej lige, ktorej prvé
kolo sa uskutočnilo 6. a 7. marca
v Košiciach a Hlohovci. Naši borci
v ňom skončili na 9. mieste spomedzi 12 prezentovaných klubov.

realizačný tím futbalového oddielu
v zložení: Ing. Pavol Šín, Milan Bartko, Martin Bartoš, Daniela Bubniaková, Pavol Apolenár, Ing. Daniel
Široň, Pavol Sliacky, Miroslav Borek
a Róbert Breyer. Zasadnutí výboru
a plnenia úloh sa zúčastňuje aj starosta obce Ing. Marián Javorka.
Z VLASTNEJ INICIATÍVY
Jesenná časť ligového ročníka
bola v prípade Á-čka poznamena-

(prehra 0:6 poznamenaná nepochopiteľnou neúčasťou väčšiny hráčov
základnej zostavy) a Ludrovou.
Výkonný výbor futbalového oddielu sa rozhodol pre tvorbu novej
koncepcie postavenej na výchove
detí a mládeže a postupnom zapracovávaní vlastných odchovancov do kádra jednotlivých mužstiev. V trochu nadnesenom zmysle slova môžeme hovoriť o vytváraní akejsi futbalovej akadémie,

Zimnú
prípravu futbalistov síce
viedol ako tréner Andrea
Ena, no koučom
OŠK Likavka sa napokon
stal Róbert Hok.
Milan Bartko, Danka Bubniaková,
Ing. Daniel Široň (všetci za futbalový oddiel), Marián Buschbacher
(za vzpieračský oddiel) a Branislav
Fajta (za hokejbalový oddiel). Dozornú radu tvoria Peter Kondra (zástupca futbalového oddielu), ktorý
je zároveň jej predsedom a členovia Miroslav Lupták (zástupca
stolnotenisového oddielu) a Patrik
Stnátka (zástupca hokejbalového
oddielu). Účtovníctvo klubu vedie
Gabriela Kenderová. V roku 2015
OŠK narába s rozpočtom 26 260 eur.

Liga pozostáva celkovo z troch kôl.
Na jeseň, po sčítaní výsledkov zo
všetkých z nich, bude známy klubový majster Slovenska vo vzpieraní.

ná slabou (vlastne žiadnou) letnou
prípravou, morálnou a hráčskou
krízou prakticky celého kádra,
zraneniami i finančnou neistotou,
ktorá visela nad klubom. Viacerí
hráči začali avizovať odchod z klubu, okyptené jadro mužstva ťažko
nieslo nárast tlaku a vysokej zodpovednosti. Mužstvu výraznejšie
nepomohlo ani osobné zaangažovanie sa starostu obce do futbalového diania, ani mediálna podpora
klubu v takzvanom šlágri mesiaca,
propagovanom v Rádiu Expres.

či prípravky. V tomto duchu boli
oslovení všetci žiaci 3. až 7. ročníka
základnej školy, ako aj ich rodičia
a pozvaní na nábor futbalových
talentov, ktorý sa uskutočnil v polovici marca 2015. OŠK pracuje na
vytvorení čo najširšej žiackej futbalovej základne, ktorej sa budú venovať až traja tréneri - Andrej Štiffel, Róbert Bielesch a Milan Trečer.
Patrí sa pripomenúť, že po nečakanom odstúpení trénerov našich
žiačikov v lete 2014, kostru terajšieho žiackeho mužstva vybudoval
počas uplynulej jesene z vlastnej
iniciatívy Vladimír Roško ml., za
čo mu patrí poďakovanie a uznanie. To treba bezpochyby vysloviť
aj všetkým hráčom a funkcionárom, ktorí sa angažujú v likavskom
športe. Všetkým priaznivcom a fanúšikom patrí taktiež poďakovanie
za podporu, ale aj výzva k zintenzívneniu ich návštev na športových
podujatiach v obci a ku korektnému
a slušnému povzbudzovaniu športovcov, najmä, keď sa im nedarí.
> (MJ)
foto Michal Domenik

K
Š
O
A
K
V
A
LIK

PREDSEDOVIA ODDIELOV
Predsedami jednotlivých oddielov združenia sú: futbalový oddiel
– Ing. Pavol Šín, stolnotenisový oddiel – Ing. Dušan Švento, vzpieračský oddiel – Marián Buschbacher,
hokejbalový oddiel – Branislav Fajta.
V rámci diskusie na členskej schôdzi
zástupcovia jednotlivých oddielov
prezentovali prácu v nich a problémy, ktoré ich trápia. V stolnom tenise reprezentujú obec dve družstvá,
A a B tím. Oba tímy už dlhšiu dobu
poukazujú na úzky káder a odliv
kvalitných hráčov z Likavky do klubov, ktoré poskytujú lepšie ekonomické podmienky. Možno aj preto
sú hráči áčka momentálne v VI. lige
na siedmom mieste a B tím je v VII.
lige na desiatej pozícii. Stolní tenisti upozorňujú aj na malý záujem
o tento šport zo strany najmladšej
generácie, deti po jednej-dvoch
návštevách stolnotenisových tréningov zväčša viac neprídu.
Vzpieračský oddiel OŠK Likavka
má na Slovenskom zväze vzpiera-

PRIPRAVUJÚ SÚŤAŽ
Likavskí hokejbalisti zatiaľ nehrajú oficiálnu ligovú súťaž. Zúčastňujú sa, respektíve organizujú
jednorazové turnaje a pripravujú
založenie mestskej, či okresnej
hokejbalovej ligy. Najväčšiu pozornosť dozaista priťahuje futbalový
oddiel a aj jeho nelichotivé jesenné výsledky. Toto konštatovanie
sa týka mužstva dospelých, pretože dorastenci i žiaci sa vo svojich
kategóriách vcelku držia. Dorast
zimuje v IV. lige, sk. B na peknom
ôsmom mieste, žiaci, ktorí hrajú 1.
okresnú triedu sú po polovici odohranej sezóny na desiatej priečke.
Mužstvo dospelých je po zbabranej jeseni v V. lige sk. B suverénne
posledné, keď v trinástich kolách
získalo len sedem bodov za dve
víťazstvá a jednu remízu. Zachrániť
ligu a nájsť motiváciu do jarnej časti súťaže sú hlavné úlohy pre nový

NÁVRAT SKÚSENÝCH HRÁČOV
Napriek všetkému, nelámeme
nad futbalom v Likavke palicu.
Futbalový výbor pracuje na posilnení kádra, všetci sa tešia na návrat
skúsených opôr - Michala Halušku
a Janka Timka. Prípravu na jarnú
časť sezóny viedol síce nový tréner
Andrea Ena, no koučom OŠK sa napokon stal Róbert Hok. Počas nej
A tím odohral priateľské zápasy s
Liptovskou Štiavnicou (prehra 1:3),
Ľubochňou (výhra 4:1), Liptovskými Sliačmi (výhra 2:1), Bobrovcom
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viete, že...

Potom Likavka (Likavčianka), ktorý preteká našou obcou,
je pravostranným prítokom Váhu, a meria 9,3 km?

O

bčianske združenie Mete- Konečný výsledok 10:7 bol zároveň krát skórovali, čo súpera dokonale stup proti Liptovským Revúcam.
níci Likavka začalo písať aj skutočným ukazovateľom vývo- rozladilo. Túto šancu sme už nepusdruhú desiatku svojej exis- ja zápasu. V ňom sa blysol Juraj tili a vyhrali sme v pomere 8:4.
POZÝVAJÚ DO KONIARNE
tencie. Na začiatku sezóny sme Marton s piatimi gólmi. BK Raptors,
Podieľame sa aj na organizovaní
si opäť predsavzali vysoké ciele súper z hornej Oravy, sa značne POSTUP Z PRVÉHO MIESTA
detskej okresnej florbalovej ligy
v druhej mužskej florbalovej lige. zlepšil a zápas sa hral vyrovnanejFbC Slovan Rimavská Sobota bol - v nej máme dve želiezka. Naši
Po predvlaňajšom striechlapci zatiaľ idú pevbornom mieste sme vlani
ným krokom za svojím
kúsok poľavili a obsadili
cieľom – obhajobou punepopulárne 4. miesto.
tovného pohára. DievčaTento rok sme si zas urtá to majú v chlapčenskej
čili len tie najvyššie méty,
kategórii ťažšie, no i tak
Florbalisti Likavky postúpili do vyraďovacej fázy druhej ligy z prvého miesta
no hrať o titul bolo nesa nevzdávajú a bojujú
skutočne ďaleko. Všetci
o každú loptičku. Na konhráči od začiatku pristúpili k cieľu šie. Konečný stav 4:2 sa rodil oveľa zatiaľ našim ostatným súperom. te majú tesné prehry, a po predpozodpovedne a začali sa dostavovať ťažšie ako jednoznačné víťazstvo V tomto zápase sa excelentne slednom kole konečne prvý bod za
prvé víťazstvá. Postupne sme si po- v našom prvom súťažnom dueli, predviedol Adam Trepáň, ktorý sú- remízu v zápase, v ktorom ešte pár
radili s FBC Raptors 12:2, s Turanmi dva góly za nás strelil Filip Fajkoš. perom vsietil sedem gólov a dva minút pred koncom aj tesne viedli,
4:3, remizovali sme so susedmi – Turany prišli do Dolného Kubína krát asistoval, čo súper neuniesol a no nepodarilo sa im tento pekný výružomberskou Duklou 11:11, prišla v oklieštenej zostave, čo sa napo- brutálnym zákrokom sa nechutne sledok udržať. No v poslednom dueli
prvá prehra s Rulers Dolný Kubín 2:4. kon ukázalo aj na hre. Výhra 11:4 pomstil za Adamovu produktivitu proti ZŠ Bystrická už konečne slávili
Nasledovala Rimavská Sobota 14:6, úplne vystihuje zápas. V ňom sme 38 sekúnd pred záverečnou siré- úspech výsledkom 11:5.
FBC Horehronec A 3:2, FBC Zvolen mali až troch viacgólových strel- nou. Na konečnom výsledku 13:8
Je smutné, že aj pri týchto úspe6:2, Horehronec B 5:3, FPS Banská cov - Juraj Marton 3, Kristián Kelčík sa už počas zvyšných niekoľko de- choch, si na zápasy našich malých
Bystrica 7:2 a ako posledný celok 2 a Lukáš Stano taktiež dva.
siatok sekúnd nič nezmenilo a po i veľkých bojovníkov (bojovníčok)
v prvej časti Detva Jokers 12:4. Pred
tomto hracom dni sme si udržali dokáže nájsť cestu len malá časť
odvetami sme boli na pozíciách, VĎAČNÍ AJ ZA REMÍZU
prvú priečku s náskokom 6 bodov rodičov, príbuzných, priateľov, či
Ďalší zápas kola mal určiť poradie na druhého a tretieho v poradí. Na fanúšikov. Už teraz vás vieme poktoré sme chceli udržať do konca sezóny. Súperi si nás však už prečítali, na popredných miestach tabuľky. chlapcov čakajú už len posledné šty- zvať na posledné kolo, ktoré sa
a tak bolo každému v tíme jasné, že k Dolnokubínsky Rulers na nás vybe- ri zápasy sezóny a súboje so súpermi uskutoční v ŠH Koniareň cez vínašim vytúženým cieľom – postupu hol agresívnou hrou a od začiatku v strednej i spodnej časti tabuľky.
kend 28 alebo 29. marca.
sme museli doťahovať náskok súpedo 1.ligy - povedie ešte dlhá cesta.
Združenie Meteníci Likavka orgaV každom prípade chceme poďara. Napokon sme boli vďační aj za re- nizuje Oblastnú florbalovú Šport kovať všetkým podporovateľom,
mízu, keďže sme vyrovnávali až dve Mix ligu, v ktorej má aj svoje zastú- Obci Likavka, obecnému zastuBLYSOL SA JURAJ MARTON
V prvom odvetnom zápase sme minúty pred koncom - tento gól nás penie. Súťaž sa hrá podľa harmo- piteľstvu a skalným fanúšikom za
narazili na ružomberských voja- však udržal na čele tabuľky. V ďalšom nogramu v utorky od 19.30 h v ŠH podporu nášho občianskeho zdrukov. Zápas sa odohral v susedných súboji na nás čakal druhý v celkovom Koniareň v Ružomberku. Aktuálne ženia. Umožňujete nám umožňuje
Turanoch. Od začiatku sme sa do poradí - Horehronec A. Nezačali sme je súťaž už vo vyraďovacej fáze ďalej pracovať na športových aktiDukly pustili a vždy sme si udržia- najlepšie, prehrávali sme 2:0 aj 3:1. play off. Naši zo skupiny postúpili vitách mládeže v našom regióne.
vali jedno až dvojgólový náskok. V druhej tretine sme ale v oslabení dva z prvého miesta a hrajú o ďalší po> Milan Javorka

chcú obhájiť putovný pohár

Florbal
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