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LIKAVAN
FOLKLÓRNY FESTIVAL BUDE UŽ TÚTO NEDEĽU

V znamení domácich...
Prvý júnový deň sa v amfiteátri opäť stretnú mladí tanečníci a muzikanti na 39. ročníku
Detského folklórneho festivalu
Pod Likavským hradom. Na
tento ročník festivalu, keďže
nie je súťažný, sme pozvali tieto folklórne kolektívy- Pramienok a Ďumbier z Liptovského
Mikuláša, Cindruška z Liptovského Hrádku a Liptáčik z Ružomberka. Divákom sa predstavia divákom v prírodnom
amfiteátri o 14.30 h.
Nebudú chýbať ani domáce deti z materskej a základnej
školy. Spestrením festivalu bude
hosťujúci detský folklórny súbor
z Banskej Bystrice Matičiarik,
ktorý sa so svojimi choreografiami predstavil vo Francúzsku, Česku, Belgicku, Mexiku,
Bulharsku, Venezuele, Poľsku,
Kostarike, Srbsku, Maďarsku,

Eurovoľby u nás
vyhralo KDH

Španielsku, či Fínsku.
Aby to nebolo len o deťoch,
galaprogram nám obohatí Folklórny súbor Jánošíček z Brna,
ktorý vedie rodák z Likavky,
Jožko Kozub. Zvláštnosťou súboru je jeho programová náplň.
Aj keď je tento súbor z Moravy,
spracováva v bohatých tanečných choreografiách temperamentný folklór z rôznych slovenských regiónov. V závere
programu vystúpi Dedinská
folklórna skupina Likava.
Netradičným spestrením podujatia bude vystúpenie skupiny
historického šermu Jago. Nebude chýbať ani bohatá tombola
a rôzne atrakcie pre deti, či občerstvenie. Srdečne všetkých
pozývame pod hrad Likava na
podujatie s príjemnou atmosférou v nádhernom prostredí.
(RED)
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Pripravujeme nové
zdravotné stredisko

Milí Likavčania, od ostatného vydania občasníka Likavan
ubehlo len niekoľko týždňov, no
v našej obci sa počas nich udialo
veľa zaujímavých skutočností,
s ktorými je potrebné sa podeliť.

ZELENÁ OÁZA
Zo stavebných aktivít realizovaných obcou stojí za pozornosť dokončenie projektu zelenej oázy v areáli Základnej školy s materskou školou Likavka,
ktorá bude slúžiť na oddych
i vyučovanie. V areáli Obecného športového klubu Likavka
sme dokončili úpravu a vydláždenie plochy pozdĺž celého južného okraja hracej plochy a vybudovali chodník na jej prepojenie s tribúnou. Rastie tiež
počet dláždených plôch pod
kontajnermi na separovaný
odpad. Na
všetky tieto
diela používame starú
dlažbu spred
dvoch rokov
rekonštruovaného chodníka. Už z nej
máme k dispozícii menej
ako polovicu
a postupne ju
minieme celú
– predávať
sa teda nebude, o čo sa
mnohí z vás
zaujímali.
Vydláždili
sme aj chodník pri vstupe
do hasičskej
zbrojnice.

Počasie preverilo
naše schopnosti
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Venujeme sa aj
obnove
dopravného značenia a celkovému
zvýšeniu
bezpečnosti na
cestách. Pri obecnom úrade
sme inštalovali jednu dopravnú značku a na križovatke ulíc
Puškáreň a Školská v dohľadnej
dobe osadíme dopravné zrkadlo.
Pozdĺž cesty I/59 smerom z ulice Pod hradom ku trom samostatne stojacim domom sme
osadili štyri svietidlá a hneď po
skončení folklórneho festivalu
sa pustíme do budovania už
dlhšiu dobu avizovaného chodníka na tomto úseku. Obec tiež
zriadila bezpečnostnú službu
pri rannom a obedňajšom presune detí cez frekventovaný
prechod pre chodcov na križovatke ulice S. Nemčeka a cesty
I/59. Potreba maximalizácie
bezpečného prechodu chodcov
po vyznačených miestach viedla
vedenie obce k podaniu dvoch
žiadostí o získanie prostriedkov
na vybudovanie osvetlenia spomínaného prechodu pre chodcov, ako aj ďalšieho cez cestu
pri železničnom priecestí. Súčasťou žiadosti je aj získanie
prostriedkov na vybudovanie
malého dopravného ihriska, zabezpečenie jeho prevádzky formou pravidelného vyučovania
predmetu Dopravná výchova
a zakúpenie dostatočného počtu
reflexných prvkov pre obyvateľov Likavky.
(pokračovanie na str.2)

OŠK Likavka
očami trénera
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Obec Likavka podpíše zmluvu o vzájomnej spolupráci
s českým mestom Slatiňany z Pardubického kraja?

Pripravujeme nové zdravotné stredisko
(pokračovanie zo str.1)
V apríli bola skončená čiastočná regulácia potoka Likavčianka v meandroch na ulici J.
Mikuštiaka. Finančne náročné
a vysoko spoločensky hodnotné dielo vybudoval Slovenský
vodohospodársky podnik. Vedeniu jeho odštepného závodu - Správe povodia horného
Váhu Ružomberok Ing. Róbertovi Hokovi a Ing. Petrovi Cabanovi vyslovujeme úprimné
poďakovanie a uznanie za kvalitne zrealizované práce. Toto
poďakovanie možno rozšíriť aj
v súvislosti s množstvom menších operatívnych zásahov tejto
spoločnosti na našich vodných
tokoch, ktoré obyvatelia často
iniciujú. Obojstranná spolupráca a vďaka nej vybudované
diela sú zárukou príkladnej
starostlivosti o vodné toky a životné prostredie v obci, ktoré
takto dokážu bezpečne odolávať aj extrémnym vrtochom
počasia, aké sme zaznamenali
počas dažďových a veterných
smrští v polovici mája. V tejto
súvislosti si neodpustím poďakovania likavským dobrovoľným hasičom za ich profesionálne zásahy, ako aj vysoko
odborne a technicky zvládnuté
záchranné práce.
Kvalitná spolupráca obce a
Základnej školy s materskou
školou Likavka sa okrem dokončenia malej oddychovej zóny
prejavila aj v pomoci pri vyčistení jej areálu od skládok prehnívajúceho lístia, nakopenej zeminy po prácach v minulosti,
štiepkovaní bioodpadu (ten sa
medzičasom opäť nahromadil), či pri spolupráci na podaní žiadosti na Ministerstvo
školstva o riešenie havarijného
stavu strechy a plášťa takzvanej malej budovy. V škole sa
permanentne koná množstvo
podujatí. Na niektorých, ako
bola napríklad prednáška o jarnom reze a štepení ovocných
stromov spojená s názornými
ukážkami, či na zimnom sústredení mladých hasičov, sa aktívne podieľala aj obec Likavka.
Viaceré vaše podnety viedli vedenie obce k objednaniu
komplexného
preskúšania
funkčnosti obecného rozhlasu, na základe ktorého sme
opravili a vymenili štyri reproduktory. V apríli sme prvými

prácami začali realizovať jeden
z nosných projektov tohto roka
– revitalizáciu námestia pred
obecným úradom. Po inštalovaní verejnej wi-fi zóny, obnove kvetinového záhona v strede námestia a skrášlení vstupov
do obecného úradu, ktoré už
medzičasom sprznili likavskí výrastkovia (ich vyčíňanie máme
zachytené na zázname kamerového systému) bude nasledovať
obnova lavičiek, vybudovanie
nových zábradlí a osadenie parkového osvetlenia. Obec tiež objednala 10 nových smetných košov, ktorými jednak nahradíme
poškodené a posilníme ich rozmiestnenie na frekventovaných
miestach v obci. Nezabudneme
ani na psičkárov a niekoľko košov vyčleníme aj na odkladanie
psích exkrementov.

BYTOVÁ VÝSTAVBA STRÁŽNIK
Spusteniu prevádzky turisticko-informačnej kancelárie
predchádzali ešte posledné
úpravy jej okolia realizované
v apríli a máji - omietnutie
skrinky s elektrickou prípojkou, vybavenie náležitostí na
jej personálne obsadenie cez
úrad práce, objednanie a inštalácia zabezpečovacieho systému vrátene kamery, rozšírenie
rozsahu podnikateľských činností na živnostenskom liste
obce, zakúpenie a aktivácia registračnej pokladne, obstaranie propagačných materiálov.
V ostatných mesiacoch som
inicioval dva hovory s ľudom.
Prvý sa týkal prezentácie zastavovacej štúdie pre uvažovanú individuálnu bytovú výstavbu Strážnik, ktorej predmetom
má byť predĺženie ulice Úboč
smerom k farskej budove,
vybudovanie
inžinierskych
sietí a vytvorenie podmienok
na výstavbu 13, respektíve 15
rodinných domov. Predložená štúdia bola podrobená
ostrej kritike, vo veľkej miere
oprávnenej a celý zámer bol
posunutý do úrovne vyjednávania podmienok majetkovo-právneho usporiadania medzi
obcou a súčasnými majiteľmi
predmetných pozemkov.
Druhý hovor bol o investičnej
akcii s názvom Skupinová kanalizácia Ružomberok a čistiareň odpadových vôd Liptovská
teplá, Liptovské Sliače, ktorú

bude finančne i vecne zastrešovať Vodárenská spoločnosť
Ružomberok. Jej predmetom
je napojenie Centra sociálnych
služieb Likava na kanalizačnú
sieť a rekonštrukcia kanalizácie na uliciach Pod Paračkou
a Železničnej. Práce na týchto
aktivitách začnú v júli 2014
a ich časový rozsah sa odhaduje na tri mesiace. Tento projekt
sa stretol s podporou dotknutých obyvateľov obce, je však
treba podotknúť, že si od nich
vyžiada veľkú dávku spolupráce, pochopenia a tolerancie počas realizácie diela.

MONOGRAFIA O OBCI
Veľké penzum práce venujeme aj záverečnej fáze pripravovanej monografie o obci Likavka. Knihu sa podarí graficky,
štylisticky i gramaticky spracovať, následne vytlačiť a verejne prezentovať už v júni tohto
roku. Krstu tohto hodnotného
diela a jeho uvedeniu do života bude venovaný celovečerný
kultúrny program. O jeho termíne budete včas informovaní.
Z hľadiska legislatívnych
úprav našu obec v posledných
týždňoch najviac zasiahla aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Týka sa nás to najmä v zabezpečení podmienok
pre povinné odpracovávanie
dávok v hmotnej núdzi dlhodobo nezamestnanými. Túto
činnosť vykonáva Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny Ružomberok prostredníctvom externých koordinátorov. Naša
obec sa na nej finančne podieľa
zabezpečovaním ochranných
pracovných pomôcok, časti
pracovného náradia, ich vydávaním a skladovaním, zabezpečovaním školení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Podieľame sa aj na určovaní
prác a kontrole ich vykonávania. Efekty z tohto projektu sa
prejavujú napríklad na spomínanom zriadení bezpečnostnej
služby pri prechode cez cestu
I/59 pod Drndošovom, ale
ukážu sa aj posilnením starostlivosti o areál obecného športového klubu, školy, cintorína
a miestne komunikácie.
Likavka je v mnohom príkladom.
Tým
pozitívnym
v starostlivosti o cesty, chodníky, vodné toky a verejnú ze-

leň, bezpečnosť svojich obyvateľov, ich informovanosť najmä prostredníctvom kvalitnej
internetovej stránky a občasníka. Je však aj exemplárnym
príkladom ničenia verejného
majetku a vandalizmu. Celkovo deväť objektov padlo za obeť
bezohľadnému sprejerovi, na
cintoríne zase svoju energiu
nezdravým spôsobom vybíjala
skupina chuligánov, ktorá vyvalila a rozbila dva náhrobné
kamene. Opodstatnenosť ďalšieho rozširovania kamerového systému je preto na mieste.
V letných mesiacoch nás
čaká veľa práce. Začneme s rekonštrukciou a budovaním
chodníkov popri hlavnej ceste
a smerom k základnej škole, na
nevyhnutné úpravy na budove
zdravotného strediska sme boli
vyzvaní Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. Investície
do budov zastaraného strediska chceme minimalizovať
a všetku iniciatívu a potrebné
finančné prostriedky venovať
príprave a vybudovaniu nového zdravotného strediska
pod bývalou reštauráciou pri
kultúrnom dome. Práve rekonštrukcia priečelia budovy
kultúrneho domu je ďalšou
nosnou akciou tohto leta.
KULTÚRNE PODUJATIA
Pripravujeme aj množstvo
kultúrnych podujatí – tradičných, aj nových. Jedno z nich
bude spojené aj s naším priateľom, ktorý sa rád a hrdo priznáva k Likavke – s Jožkom
Ivaškom. A ďalšie je zase tesne
pred nami, veď 39. ročník detského folklórneho festivalu klope na dvere. Jeho príprave sme
venovali veľké úsilie a veľa novátorských prístupov, napríklad
propagácia podujatia prostredníctvom reklamných banerov a
bilbordov. Po technickej stránke
bude podujatie zabezpečovať
v apríli novo inštalovaná elektrická rozvodná skriňa. Na festival sú pozvaní aj hostia z českého mesta Slatiňany v Pardubickom kraji, s ktorým pri tejto
príležitosti podpíšeme zmluvu
o vzájomnej spolupráci.
MARIÁN JAVORKA,
starosta Likavky
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Družstvo chlapcov zo ZŠ Likavka získalo na Majstrovstvách Slovenska
v gymnastickom štvorboji výborné štvrté miesto?

Eurovoľby v Likavke vyhralo KDH
Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu bola v našej obci 17,61%
Voľby do Európskeho parlamentu v obci Likavka vyhralo Kresťanskodemokratické hnutie, na druhé miesto
odsunuli voliči v trojtisícovej dedine pod hradom vládnu stranu Smer-SD.
Nízka volebná účasť, ktorá
panovala v sobotu 24. mája
po celom Slovensku, bola aj
v dvoch volebných okrskoch
Likavky. Spomedzi 2 413 voličov, ktorí boli zapísaní v zoznamoch, odovzdalo v eurovoľbách 2014 obálky s hlasovacím
lístkom 424 ľudí. Znamená to
účasť 17,61%, čo je viac ako ce-

VÝSLEDKY EUROVOLIEB
2014 V LIKAVKE
subjekt / počet hlasov / %
KDH
136
32,92
Smer-SD
93
22,51
OĽaNO
39
9,44
Nova-KDS-OKS 31
7,50
SDKÚ-DS
24
5,81

loslovenský priemer (13%).
Najviac hlasov získalo v eurovoľbách 2014 v Likavke KDH,
volilo ho 136 ľudí (32,92%).
Na druhom mieste skončila so
stratou viac ako desať percent
strana Smer-SD (93 hlasov),
ďalšie poradie bolo nasledovné: Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti 9,44% (39), Nova-KDS-OKS 7,50 (31), SDKÚ-DS 5,81 (24).
Zdrojom našich údajov je
Štatistický úrad SR.
(MD)

Príprava na výstavbu diaľnice

Mnoho Likavčanov zaujíma,
čo je nové ohľadne výstavby
diaľnice D1, ktorej úsek povedie aj cez kataster našej obce.
Na túto tému povedal viac starosta Likavky Marián Javorka:
„Samotné práce na budovaní
stavby diaľničného úseku Hubová – Ivachnová sa v tomto
roku neočakávajú. V plnom
prúde sú ale prípravné práce.
V rámci nich vykonáva firma
Inset takzvanú pasportizáciu
objektov v okolí budúceho staveniska a prístupových komu-

nikácií v rámci monitorovacieho systému vplyvov výstavby
na okolie. Ide o fotografovanie
objektov – ciest, chodníkov, rigolov, rodinných domov, ktoré
by čo i len teoreticky mohli byť
dotknuté výstavbou diaľnice,
a to najmä kvôli pohybu dopravných a stavebných mechanizmov po obci.“
Presun materiálu a stavebných hmôt po obci reguluje
Plán organizácie dopravy,
ktorý má obec Likavka k dispozícii, uvádza ďalej M. Ja-

Z našej matriky...

Naši malí spoluobčania: Marika Tesárková, Dávid Marton, Sebastián Lovič, Mária Benyaková, Jaroslav Vidan, Šimon Kvašnica, Sofia
Gahérová, Laura Halamová, Tobiáš Koiš.
Manželstvo uzavreli: Vitalij Vasyljovyč Foros – Renáta Sršňová, Andrew John Lippman
– Mária Kucková, Martin Lukačovič – Júlia Ba-

vorka. „Tento plán určuje na
spomínané účely len jestvujúce poľné cesty a obslužné
komunikácie pozdĺž budúceho
telesa diaľnice, ktoré si vybuduje zhotoviteľ stavby. V tomto duchu dala obec aj súhlasné
stanovisko k dokumentu, zároveň však v ňom špecifikovala aj
podmienky, kedy by v osobitých
prípadoch mohli byť na dopravu
použité aj iné komunikácie. Zo
stanoviska citujem: „V prípade
blokády ktorejkoľvek obslužnej
komunikácie vyznačenej v Pláne
organizácie dopravy a následným nutným použitím iných
miestnych komunikácií bude
musieť byť potreba ich použitia
v každom jednotlivom prípade nahlásená obci a samotné
použitie komunikácií vopred
schválené starostom obce.“
Z uvedeného teda vyplýva, že
doprava materiálu a stavebných
hmôt, ako i presun pracovných
strojov a mechanizmov bude
v našej obci realizovaný po
miestnych komunikáciách a
štátnej ceste I/59, respektíve
III/05916 z Martinčeka len vo
výnimočných prípadoch.“
(MD)
Foto: Dušan Chudjak

balová, Miroslav Halam - Lenka Černecká.
Opustili nás: Anna Klukulčiaková, 79 r.,
Ľudmila Červeňová, 91 r., Gagmar Poburíniová,
69 r., Albína Mokošová, 90 r., Oľga Mišovie, 77
r., Jolana Fajtová, 85 r., Jozef Klukulčiak, 47 r.,
Ema Gžibová, 78, r.
(RED)
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Sadenie mája

Sadíme my máje, čo nám dajú
za ne? Prečo sadíme máje?
Dňa 30.4.2014 sme si tradíciu
stavania, alebo sadenia májov
uctili v našej oci pred našim
obecným úradom, kde mládenci z hasičského zboru postavili máj pre všetky likavské
dievčatá za sprievodu ľudovej
hudby a spevu našej folklórnej
skupiny Likava. V programe
účinkovali deti z našej ZŠ s MŠ
Likavka a naši folkloristi. Poďakovanie za tohtoročný máj
patrí nášmu Urbáru , ktorý
nám máj poskytol, zamestnacom obce, ktorí máj pre naše
krásavice pripravili a nachystali aj vrchovec, nádherne vyzdobený...
(MIR)

„Umelec“ sa
predviedol...

V nedeľu 27. apríla tohto
roku v skorých ranných hodinách predviedol svoje „umenie“ na fasádach niektorých
obecných ale i súkromných
budov neznámy sprejer. Nápisom „stoka“ ozdobil steny
na budove firmy DAS, s.r.o.
na Hviezdoslavovej ulici, na
zadnej časti kultúrneho domu,
na nedávno ovakovanej a omaľovanej stene dielne pri bývalom obecnom úrade, ktorú v
lete používame na večerné filmové premietanie pod holým
nebom.
Budova kultúrneho domu
je teraz takto „poznačená“ už
z oboch strán. Celkovo sme v
obci napočítali päť takýchto
nápisov.
V akom kontexte máme chápať slovo „stoka“? Komu patrí
tento odkaz, keď nik ani len
netuší, čo ním chcel jeho autor
povedať. Má to byť azda reklama na bratislavské divadlo,
ktoré nesie rovnaký názov?
Alebo sprejeri používajú svoj
jazyk, kde formou symbolov
čosi komusi odkazujú. Či v
tomto prípade priamo odkazujú na miesto, kam ich umelecké kreácie patria?
Na margo celej veci treba dodať už len toľko, že záznam z
kamerového systému, na ktorom je samozvaný umelec zachytený, bol odovzdaný vyšetrovateľom v Ružomberku.
(JAV)
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Zamestnanci ZŠ s MŠ Likavka získali na volejbalovom turnaji základných škôl
okresu 9. mája v Liptovskej Teplej pekné tretie miesto?

Škola hrala farbami aj víťazným duchom

A sme tu znova s udalosťami, ktoré sa udiali v likavskej základnej škole s materskou školou. S veľkým nasadením a elánom sme sa aj s našimi deťmi pustili do
rôznych aktivít a činností, ktoré spestrili náš výchovno-vzdelávací program. Otvorili sme brány tvorivosti, vedomostným a pohybovým zručnostiam.
V marci sa uskutočnil už 10.
ročník futbalového turnaja
O putovný pohár ročníkov 1. –
4. ZŠ s MŠ Likavka. Podobne
ako po iné roky sme si aj v marci spoločne pripomenuli Svetový deň vody. S našimi deťmi
sme 21. marca prežili tvorivé
popoludnie plné informácií
i zábavy v duchu myšlienky „Kto je ovocie, má pri tom
myslieť na tých, ktorí vypestovali ovocné stromy. Kto pije
vodu, má myslieť na prameň.“
Výchovno-vzdelávací proces
sa v tento deň niesol v duchu
slova voda. Oboznámili sme sa
so základným princípom kolobehu vody v prírode, čítali zaujímavé príbehy o Cestovateľke
Kvapke, cvičili si pravopis pri
vodných úlohách a samozrejme riešili aj Mokré príklady.
Koniec marca znova patril
športu. Zorganizovali sme 1.
ročník turnaja vo vybíjanej ZŠ
s MŠ Likavka. V tomto zápase
sa stretli žiaci a žiačky tretieho
a štvrtého ročníka. Po veľmi tesnom výsledku len o jeden bod
vyhrali žiaci štvrtého ročníka.
ĽUDOVÁ TVORBA
Mesiac knihy vyvrcholil veľkou akciou primárneho stupňa
ZŠ s MŠ Likavka Z rozprávky
do rozprávky, ktorá sa uskutočnila 2. apríla. V tento deň
jednotlivé triedy predstavili
svojim spolužiakom tvorivé divadelné scénky z ľudovej tvorby, ktoré pripravovali v rámci triednych projektov počas
marca. V rámci edukačného
procesu sme získavali informácie o vzniku papiera, knihy
i rôzneho žánru písaného slova. Následne sme tradičné ľudové rozprávky doplnili vhodnými prvkami špecifickými pre
modernú spoločnosť a začalo
sa nacvičovanie.
V tento mesiac sa nestratili
ani členovia nášho turistického oddielu. Väčšina z nich sa
v apríli vybrala preskúmať krásy úpätia Malej Fatry jarnou
prechádzkou k Šútovskému

vodopádu. Počasie nám vyšlo
ideálne, a tak sme tam postretali mnohých iných nadšencov
prírody, ktorí nám spríjemnili
cestu svojimi zážitkami.
FARBY DÚHY A ZDRAVIA
Celý týždeň od 7. do 11. apríla
sa v našej škole niesol v pestrých farbách dúhy a zdravia.
Každý deň týždňa bol symbolicky pričlenený k ovociu alebo
zelenine, ktorú si naše deti priniesli do školy. Následne sme

v špecifické dni poukazovali
na prínosy jednotlivého druhu
ovocia a zeleniny pre náš život.
Tak ako ovocie a zelenina hýria
rôznymi farbami, aj naše deti
sa stali svetielkami zdravia
a zdravého životného štýlu.
Pokračujeme farbami, očakávanie veľkonočných sviatkov
sme si spríjemnili školskou
výtvarnou súťažou s názvom
Nezvyčajné veľkonočné vajce
ZŠ s MŠ Likavka. V piatok 11.
apríla každá trieda prezentovala spoločnú prácu a následne ju vystavila v priestoroch
základnej školy. Všetky dielka
boli veľmi nápadité, tvorivé
a jedinečné.
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ
A to s aprílom v týchto riadkoch ešte nekončíme. Zopakovali sme úspech z minulého
roka, chystáme sa na Celoslovenské kolo v gymnastickom
štvorboji, pričom naše družstvo mladších chlapcov na
krajskom kole v Zákamennom

získalo 1. miesto a vybojovalo
postup do Banskej Bystrice,
kde v silnej konkurencii predviedli svoje schopnosti 15.
mája.
A aby úspechov nebolo dosť,
30. apríla sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola súťaže
Mladý záchranár, ktoré organizoval Obvodného úradu
v Ružomberku, odbor civilnej
ochrany a krízového riadenia. Školu reprezentovali dve
zmiešané družstvá pod vedením Tatiany Stanickej a riaditeľa Ľuboša Birtusa. Súťažné
družstvá súperili v šiestich kategóriách, pričom preverili ich
vedomosti v oblasti zdravotnej
a dopravnej výchovy, civilnej
ochrany a topografie s orien-

táciou v prírode, či praktické
zručnosti s použitím ochrannej masky i improvizovaných
prostriedkov
individuálnej
ochrany. Žiakov testovali aj z
vedomostí v oblasti ochrany
života a zdravia pri praktickom
ošetrení úrazu a telefonátom
na tiesňovú linku. Pred koncom 1,7 km dlhej rate, ktorú
zvládli za úžasný čas, ich čakala streľba na terče zo vzduchovej pušky, pričom sa ani v tejto
aktivite nedali zahanbiť. V náročnej súťaži obsadili naši žiaci úžasné 1. a 6. miesto, a tak
oslavný pohár putoval do ZŠ
s MŠ Likavka.
Aj keď sa máj ešte neskončil,
neváhame a zbierame nové
ocenenia a skúsenosti. Žiaci
našej školy sa ako po iné roky
zapojili do výtvarnej súťaže
s tematikou hasičských a záchranných prác pod záštitou
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku. Súťaž bola
v dvoch kategóriách pre žiakov

primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania školy.
V počte prihlásených prác 199
naši žiaci obsadili popredné
miesta. Porota ocenila v prvej
kategórii žiakov 1. až 5. ročníka 2. miestom V. Madleňákovú (žiačku 2.B s prácou pod
vedením Moniky Brtkovej) a v
druhej kategórii žiakov 6. - 9.
ročníka 3. miestom J. Beliszovú
(žiačku 8. A). Víťazné práce sú
súčasťou výstavy v objekte Hasičskej stanice v Ružomberku.
BEZPEČNE NA BICYKLI
Nezabúdame ani na bezpečnosť v cestnej premávke.
Zmiešané štvorčlenné družstvo žiakov sa 7. mája zúčastnilo okresného kola súťaže
Bezpečne na bicykli. Po absolvovaní praktickej a teoretickej
časti obsadili pekné 3. miesto.
Družstvo tvorili žiaci N. Fajtová – 4. A, T. Řešetková – 5.
A, R. Meško, T. Fajta – 6. B.
K úspechu pomohli svojimi tematickými výkresmi žiaci 5. A.
A aby sme nezabudli na naše
zdravie, 9. máj sa v našej škole
niesol v duchu ochrany života a zdravia, v duchu poznania hodnoty ľudského života.
Žiaci primárneho vzdelávania
sa v tento deň posilnili nielen
telesne, ale aj duševne. Dobrovoľný hasičský zbor v Likavke
si pre našich najmenších pripravil úžasné ukážky hasičskej
výzbroje a techniky, ukážky zásahu pri otvorenom ohni a primárnej ochrane proti požiaru.
Nezabudli nám predstaviť ani
bohatú históriu hasičského
zboru a techniku minulosti.
Naplnení informáciami sme
spoločne prelúskali triedne
minikvízy o ochrane života,
zdravia a majetku človeka, preskúšali tesnenie ochranných
masiek a zašportovali na školskom ihrisku. Niektoré aktivity
nám dali zabrať, ale s veľkým
elánom a podporou sme ich
všetky zvládli a veľký potlesk
i radosť z poznania nových vecí
boli našou odmenou.
Bližšie informácie spolu s fotodokumentáciu o jednotlivých akciách si môžete pozrieť
na stránke školy www.zsmslikavka.sk.
MONIKA BRTKOVÁ

viete, že...

Občianske združenie Hortus de Likava zorganizovalo v polovici marca brigádu
zameranú na vyčistenie okolia hradu Likava?
Rok 2014 začali likavskí hasiči v januári, kedy sa konala výročná členská schôdza. Tam sme si okrem iného určili aj úlohy
a ciele, ktoré nás v tomto roku čakajú. Začiatkom apríla sme
zorganizovali už
XII. ročník Zimného sústredenia
mladých
hasičov v telocvični
Základnej školy
s materskou školou. V posledný
aprílový deň sme boli nápomocní pri stavaní mája v obci. Sviatok sv. Floriána sme zase oslávili
sv. omšou za zosnulých i živých
hasičov a slávnostnou schôdzou
v hasičskej zbrojnici.
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kavčianka z koryta – pod mostom k rodinnému domu sa nahromadili konáre a iný odpad, ktorý bránil plynulému prietoku. Kým
sme dokončili opravu strechy, povolali sme ďalších našich členov
k záchranným prácam
na potoku. Za pomoci
techniky sme museli
odtiahnuť platňu mosta, aby bolo možné prečistiť koryto potoka.
Ani táto práca ešte
nebola celkom ukončená, keď sme dostali telefonát
z Okresného riaditeľstva HaZZ
Ružomberok so žiadosťou o pomoc pri záchranných prácach
na Mikuštiakovej, kde valiaca sa
voda podmývala novo zregulovaný breh potoka. Po dovezení
piesku a vriec sme spoločnými
silami navýšili hrádzu, aby sme
zabránili preliatiu potoka a škodám na blízkom súkromnom
majetku. Ako sa však na druhý
deň ráno ukázalo, prírodný živel
bol silnejší a veľké žulové kamene aj s časťou vriec počas noci
odplavilo. Po dlhých a ťažkých hodinách sme sa v noci unavení
a premočení dostali späť do hasičskej zbrojnice, kde sme všetko
museli opäť pripraviť na ďalší zásah v prípade potreby.
Už na druhý deň sme boli požiadaní o pomoc pri odčerpávaní
zaplaveného gátra na píle v Likavke, kde sme za pomoci stroja
PS-12 a kalového čerpadla odčerpali približne 50 m3 vody.

Počasie naplno preverilo
naše schopnosti

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pri tejto príležitosti sme v piatok 9.mája opäť po niekoľkých
rokoch organizovali Deň otvorených dverí u likavských hasičov,
počas ktorého mali deti materskej školy a základnej školy možnosť spoznať históriu i súčasnosť, priestory, vybavenie, tiež prácu a aktivity hasičov v Likavke.
Poobede nás mohla navštíviť aj ostatná verejnosť. Počasie krásnej akcii prialo, preto si deti mohli samé vyskúšať, ako sa sedí
v hasičskom aute, predstavená im bola celá zásahová technika,
výzbroj i výstroj.
Najväčším lákadlom bola bezpochyby možnosť hasenia ohňa
s použitím hasiacich prístrojov, tiež si deti mohli vyskúšať, ako je
to súťažiť v hasičskom športe a takisto vidieť ukážky hasenia penou, kompaktným prúdom alebo hmlovou clonou. Všetky ukážky
a prezentácie boli dopĺňané odborným výkladom členov dobrovoľného hasičského zboru. O histórii zboru a celkovej súťažnej,
zásahovej alebo kultúrnej činnosti dostali deti výklad v hasičskej
zbrojnici, kde si mohli prezrieť zrenovované priestory a množstvo fotografií.
DETÍ AKO SMETÍ, LIKAVČANOV POMENEJ
Natešené očká detí a ďakovné reči spokojných učiteliek nám
boli uistením, že akciu sme pripravili opäť na vysokej úrovni.
Veríme, že u niekoľkých detí sme takto zasiali semienko lásky
k hasičstvu a nezištnej pomoci ľuďom, a že z týchto detí budú raz
naši nasledovníci.
Z ostatných obyvateľov obce prejavilo záujem o prehliadku len
okolo 20 ľudí, čo nás na jednej strane mrzí, ale na druhej strane
pochvala od nich bola dostatočnou posilou pre našu ďalšiu činnosť.
VÝJAZDY PRI NEPRIAZNI POČASIA
Štvrtok 15. mája opäť preveril pripravenosť likavských hasičov,
keďže neúprosné počasie si vyžiadalo hneď niekoľko našich zásahov. Od 16.15 do polnoci sme zasahovali na piatich miestach bez
prestávky: najskôr nalomený strom ohrozoval cestnú premávku
za Likavkou v smere na Martinček. Hneď odtiaľ sme boli volaní k
zlomenej lipe, ktorá zachytila časť hospodárskej budovy vo dvore
rodinného domu.
Ešte zasahujúci členovia neskončili túto prácu, keď sme zvolali
ďalších členov na väčšiu živelnú udalosť, ktorou bola odtrhnutá
strecha rodinného domu na Paračke. Silný vietor zroloval približne polovicu plechu z rovnej strechy. Plech sa nám po prepílení
podarilo prehodiť naspäť na miesto a zaistili sme ho pribitím lát
a lanami, aby aspoň takto provizórne vydržal do nevyhnutnej
kompletnej opravy strechy. Ešte počas prác nám volali ďalší občania, ktorí potrebovali pomoc pri hroziacom vyliatí potoka Li-

TENTO ROK ROBÍME PREVENTÍVNE PREHLIADKY
Opäť po čase, ako nám to prikazuje zákon, sú tento rok pred
nami preventívne prehliadky rodinných domov a objektov v obci.
Preto likavskí hasiči navštívia každý dom v obci za účelom preverenia dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi,
aby sme tak odhalili prípadné nedostatky a predišli neželanému
požiaru.
Peter Brtko, predseda DHZ Likavka

Poďakovanie
Keď človek vidí povodne či smršte, ľutuje postihnutých ľudí
a zároveň sa zamýšľa, ako by to bolo, keby sa takáto pohroma
stala jemu. Pravda, ďakuje Pánovi a prosí ho, aby sa mu takáto
skúška neprihodila a ak sa tak z Božieho dopustenia stane, aby
mal silu telesnú i duševnú na zvládnutie situácie s Jeho pomocou a aby mal nablízku ľudí, ktorí mu budú pomocou a oporou.
Mne prichodí v tento čas navzdory mnohým strastiam ďakovať za tých, ktorí v ťaživej situácii, keď mi dažďová a veterná
smršť zobrala veľkú časť strechy, neochvejne nie slovami ale
skutkom pri mne stáli a pomáhali mi.
Jednu z najväčších služieb mi preukázali členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Likavke, najmä však jej predseda
Mgr. Peter Brtko. Aj keď som stále mala veľkú úctu k týmto
ochotným a odvážnym mužom v našej obci, teraz ju mám cez
osobitné poznanie ešte umocnenú.
Mgr. Peter Brtko, JUDr. Miroslav Brtko, Mgr. Marián Brtko,
Michal Mudička, Ján Kruták, Peter Kráľovenský, Pavol Mucha, srdečná vďaka, že ste tak neúnavne v ten štvrtkový večer v daždi a vetre zachraňovali a predišli tak ďalším škodám
a problémom... a mohli ste byť v teple a pri svojich rodinách!
Ďakujem aj Tebe, pán starosta, rodine, susedom a všetkým,
ktorí ste mi pomohli a pomáhate priamo či nepriamo.
Iveta Hatalová
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Silné dojmy medzi prítomnými zanechalo živé predstavenie krížovej cesty
v Likavke počas veľkonočných sviatkov?

Tragédia jedného Igrica...

Písal sa rok 1483. Bola to doba ťažká, veľmi ťažká.
Chudobní trpeli pod nárokmi svojich pánov. Museli tvrdo pracovať a zveľaďovať hrad. Často umierali vplyvom
ťažkej práce, ktorá ich živila.
Na hrad Likava viedla veľká cesta a ja Igric som kráčal
svižným krokom po nej, keď
tu zrazu v diaľke koč sa blíži ku
mne. „Kamže, kamže,“ ozvalo sa z koča. „Len tak svetom
kráčam, a ľuďom robím radosť hraním na mojej lutničke“. „Poď zahrať na môj hrad,“
zvolá hrdo pán. A veruže také
pozvanie neodmietnem a pôjdem. „Volám sa gróf Erdedy“
riekne pán. „A ako sa voláš ty?“
pýta sa ma hradný pán. „Ja
mena nemám, som jednoducho Igric.“
Zrazu sa predo mnou objavila krása a majestátnosť hradu
Likavského. Musel som sa pokloniť, ale moju dušu zalial aj
smútok a ľútosť koľko nevinných ľudí umrelo pri výstavbe hradu. Zahľadel som sa do
zeme. Čoskoro nás v bráne víta
grófova žena. Tvár mi zalial
pot a začervenal som sa. Poklonil som sa milej panej. Bola
to krásna žena. Jej oči boli zrkadlom do duše, videl som v
nich smútok. Mala havranie
vlásky a na nich neveľkú korunku. Na mojich cestách som
krajšiu ženu nevidel. Ej, kiežby
Boh dal, aby som jej mohol aspoň bozkať rúčku. Gróf zvolá:
„Igric poď, dáme si niečo pod
zub a napijeme sa spolu!“
Za nami sa zatvára veľká brána a ja kráčam cez prvú bránu
do horného paláca. Otvorili sa

dvere a služobníctvo nosí rôzne
dobroty. Bolo toho hodne. Na
svojej ceste som vyhladol tak,
že jedlo som hltal, ako keby
som nikdy nejedol. Mal som
svoje čestné miesto pri veľkom
kachľovom krbe. Otvorili sa
dvere a do veľkej izby vkročila pani. Gróf si ju pritiahol k
sebe „Toto je moja manželka
Paulínka.“ Cítil som, že srdce v
hrudi mi ide vyskočiť. Ten príjemný pocit. Chytil som do rúk
lutničku a začal som hrať. Dal
som si dúšok z medovinky.
„Poznal som dievča krásne
jak laň, jej božskú krásu len
pán boh znal. V túžbach a predstavách som za ňou chodieval.
Nesmúťte pani má, nesmúťte
už. V očiach slzička, nesmútim
už, lebo som sa do vás zadívala,
aj keď nie ste môj muž.“
Na toto gróf napajedený vykríkol: „Chopte sa toho Igrica
prekliateho. Ako si dovoľuješ
takto spievať o mojej žene?“
„Pane, spievam len o pravde
pravdúcej.“ Chopili sa ma drábi a odvliekli ma do temnice.
Videl som ako sa pani rozbehla
so slzami do svojej komnaty.
Gróf išiel v čele s drábmi, ktorí
ma vliekli do podzemia. Gróf
neváhal a udrel ma päsťou do
tváre. Padol som krvavý na
zem. Temnica bola chladná.
Pár potkanov ma očuchávalo
a cez malé okienko moju tvár
osvetľoval nočný mesiac, ten

biely kráľ. Nebolo mi ničoho
ľúto. V tichosti som prijal svoj
osud, že na svitaní umriem.
Keď tu zrazu sa mreže otvorili vstúpila osoba celá zahalená. Odkryla si tvár pozrela na
mňa „Niečo som vám priniesla
- vodu.“
Chytila ma za ruky. „Prečo?“
„Pani, prešiel som pol sveta,
videl a zažil som toho veľa, ale
vy ste mi učarila, len váš smútok ma bolí, ale keď ste sa mi
zahľadela do očí, zamiloval
som sa do vás.“ Držala moje
ruky v jej rukách a v očiach
som jej videl slzy. „Neplačte
pani moja. Môj osud sa naplnil. Moja cesta sa tu končí.
Viem, že umriem.“ „Nevravte
tak, vždy je nádej, niečo vám
dám,“ povedala anjelským hlasom pani. Vytiahla nôž a odrezala si prameň vlasov. Podala
mi ho do mojich krvavých rúk.
Pobozkala ma na čelo a odišla.
Tú noc som nemohol zaspať.
Netrápila ma bolesť po údere.
Moje srdce naplnilo šťastie.
S prvým ranným kohútim zakikiríkaním prišiel do väznice
kňaz, ktorý ma odprevadí na
mojej poslednej ceste. Vonku
ma už čakal gróf a jeho družina
verných drábov.“ „Máš posledne želanie Igric“ hovorí gróf.
„Najviac si želám, aby bola
vaša pani šťastná.“ „Odveďte
ho,“ zakričal gróf. A tak som sa
zmieril s osudom, keď ma smrť
očakávala na šibenici. Pri poslednom pohľade som uvidel
pani Paulinku ako plače.
VLAD VON TIER
Foto: archív Lipt.múzea

Futbalisti OŠK
na treťom
mieste 5. ligy
Po 23. kole patrí futbalovému áčku OŠK Likavka tretie
miesto v aktuálnej tabuľke 5.
ligy skupiny B. Na čele súťaže
je TJ Máj Ružomberok-Černová, ktorá tak kráča za prvenstvom a postupom do vyššej
ligy. Tri body za rodiskom Andreja Hlinku zaostáva v tabuľke mužstvo Diviakov. A práve
tento tím, ašpirujúci tiež na
postup, sa podarilo Likavčanom doma zdolať 3:2. Výrazne
tak OŠK pomohol aj Černovej.
V doterajších 23 zápasoch
nazbierala Likavka 42 bodov,
skóre má aktívne 42:27.
Likavčania v uplynulom období v derby zápase pred 300
divákmi počas neustáleho dažďa dokázali s Černovou remizovať 1:1. Následne cestovali
do Kláštora pod Znievom, kde
neuspeli a prehrali 1:2. V nedeľu 25. mája na domácom štadióne uhrali bezgólovú remízu
s Palúdzkou, a tak strácajú na
vedúcu Černovú deväť bodov.
Štvrtý Martin B má od Likavky
bodový odstup.
V zostávajúcich kolách budú
zverenci Martina Bartoša
cestovať na horúcu pôdu do
Zubrohlavy, následne privítajú doma trápiacu sa poslednú
Liskovú, a sezónu zakončia v
Dúbrave.
Výsledky OŠK: Likavka - Diviaky 3:2, Likavka - Černová 1:1,
Kláštor pod Znievom - Likavka
2:1, Likavka - Vavrečka 0:0.
Program: Zubrohlava - Likavka (1.6. o 17.00), Likavka
- Lisková (8.6. o 17.00), Dúbrava - Likavka (15.6. o 17.00).
(MD)

TABUĽKA 5. LIGY, SK. B

1. Černová
2. Diviaky
3. Likavka
4. Martin B
5. Bešeňová
6. Demänová
7. Palúdzka
8. Kláštor p. Zniev.
9. Dúbrava
10. Bobrov
11. Zubrohlava
12. Dražkovce
13. Vavrečka
14. Lisková

23 15
23 15
23 13
23 13
23 11
23 11
23 10
23 10
23 9
23 6
23 8
23 7
23 5
23 5

6 2
3 5
3 7
2 8
4 8
4 8
4 9
3 10
2 12
6 11
0 15
1 15
5 13
3 15

54:23
59:30
42:27
54:36
45:32
34:31
42:44
32:30
32:38
23:40
31:56
34:57
37:38
29:66

51
48
42
41
37
37
34
33
29
24
24
22
20
18
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Bytovka pri železničnej stanici dostala nový šat,
zrekonštruovali na nej balkóny, zateplili obvodové steny?

Florbalový klub Meteníci Likavka a ich účinkovanie v druhej slovenskej lige

4. miesto. Úspech či sklamanie?

Prvá májová nedeľa bola konečnou pre 2. florbalovú
ligu mužov stredoslovenského regiónu, v ktorej sme
chceli po minuloročnom finále uspieť ako dobrý súper.
Káder po minuloročnej sezóne opustil brankár a niekoľko
dôležitých hráčov. Najväčšiu
dieru sme však pocítili na poste brankára – naši dvaja mladíci, ktorí tento rok zaskakovali za Jána Lukáča, sú stále len
starší žiaci. Preto nám nezostávalo iné, ako prekvapiť našich
súperov zo začiatku hlavne
bojovnosťou. Hneď v úvode sa
nám podarilo oskalpovať silné
družstvo Dukla Ružomberok
a vyhrať najtesnejším rozdielom.
Namiesto
výkonnostného
vzostupu však po tomto víťazstve prišiel neskutočný útlm
a s ním množstvo nezvládnutých zápasov, hlavne v koncovkách. Veľmi dobrým príkladom
je prehra so Žatvou 90 Dolný
Kubín. V zápase sme ešte 2
minúty pred koncom viedli, no
priam ukážkovými hrúbkami
sme súperovi víťazstvo napokon dopriali. Tento úsek sezóny bol psychicky veľmi náročný, tréner Rastislav Kudlička
skúšal doplniť káder aj hráčmi
zo žiackych kategórií. Tí sa mu

za nomináciu odvďačili bojovnými výkonmi. V polovici sezóny sa k mužstvu vrátili dvaja
hráči do poľa, a o pár mesiacov
na to aj naša brankárska dvojka, Martin Kapina. Najmä po
príchode Kapinu sa vrátil na
naše hokejky pokoj a začali
sme opäť vyhrávať. Súperom
pribudli vrásky na čele a nám
body do tabuľky.
O absolútnom víťazovi súťa-

že sa rozhodlo dve kolá pred
koncom, keď dovtedy vzájomne súperiace družstvá – Dukla Ružomberok a Žatva Dolný
Kubín – odohrali vzájomný
duel pravdy, v ktorom Oravci
nedali vojakom z Dolného Liptova šancu. V zaváhanie Dolnokubínčanov chceli dúfať vojaci až do posledného možného
momentu, no v poslednom zápase sezóny im naši nedovolili
uhrať víťazstvo a remízou 6:6
im zavreli cestu do prvej ligy.
Družstvu z Dolného Kubína
tak stačilo v posledných dvoch
zápasoch sezóny uhrať bod.
Podobne aj naši chlapci dúfali v zakopnutie družstva
z Detvy v nepriamom súboji
o tretiu priečku v tabuľke. Proti hráčom spod Poľany nám
ani tento rok šťastena nepriala a ich víťazstvo v poslednom
zápase proti domácim hráčom
z Brezna znamenalo definitívne zabezpečenie tretieho miesta o bod pred našimi. Tento
rok sa nám teda ušlo len nepopulárne „zemiakové“ štvrté
miesto. Je to úspech či sklamanie?
Pozitívom v posezónnom
hodnotení určite je, že družstvo z Likavky má jednoznačne najviac technicky prepracovaný herný prejav v súťaži.
Na ihrisku nechajú naši hráči
srdce v každom zápase, hrajú
tímovo a silnú psychickú podporu je cítiť aj z lavičky. Vyhýbali sa nám i vylúčenia, keď
menej trestných minút inkasovali za sezónu len Horehronci

7

z Brezna.
Na likavských florbalistov je
radosť sa pozerať, no toto tvrdenie môže potvrdiť, žiaľ, len
niekoľko ľudí. Aj napriek trom
možnostiam, keď sa hralo súťažné kolo takpovediac doma,
bola divácka kulisa nulová. Je
veľmi smutné, keď sa ani najbližší rodinní príslušníci neprídu pozrieť na to, ako ich dieťa
predvádza na ihrisku kúzla
s hokejkou.
Obdobný typ súťaže ako
muži, hrajú aj naši dorastenci.
Im sa darilo od začiatku o niečo lepšie. Tréner Jakub Kubáň
mal k dispozícii zohraté družstvo, ktoré sa oproti minulej
sezóne takmer nezmenilo.
V konečnom meradle je tretie
miesto v regióne výborné –
lepšie boli už len žilinské veľkokluby FBC Grasshoppers AC
UNIZA (medzi mužmi dvakrát
po sebe vicemajster najvyššej
slovenskej extraligy) a Juventa, ktoré majú široký rezervoár
hráčov a ich základňu. V bitke
o druhé miesto najviac mrzí
prehratý zápas práve s Juventou. Po dvoch tretinách svietil
na ukazovateli skóre stav 2:0
v náš prospech a Likavka mala
našliapnuté k účasti na Majstrovstvách Slovenska. V poslednej časti hry sme však mali
dve zbytočné vylúčenia, ktoré
súper tvrdo potrestal a pár
sekúnd pred koncom zápasu
nemilosrdne uštedril ťažkú
ranu strelením víťazného gólu.
Veľká škoda – Likavka si mohla po roku zopakovať účasť na
celonárodných
záverečných
majstrovstvách.
MILAN JAVORKA
Foto: Facebook

8

viete, že...

LIKAVAN 2/2014
noviny.likavan@gmail.com

Uzávierka príspevkov pre ďalšie číslo Likavanu
bude 15. septembra?

Futbalový klub OŠK Likavka očami trénera
Hráči za „kopačky a večeru“ odovzdávajú poctivé výkony na ihrisku a tešia svojich priaznivcov
Trénera Martina Bartoša sa nám podarilo zastihnúť
počas piatkového tréningového procesu. Neváhal a veľmi ochotne nám poskytol rozhovor.
„Začiatok nášho pôsobenia v piatej lige v sezóne
2013/2014 bol ako na hojdačke. Doma sme zápasy vyhrávali, na ihriskách súpera prehrávali. Zlom nastal, keď sme
priniesli prvý bod z ihriska
súpera a hneď v derby zápase
v Černovej sme začali víťaznú
šnúru a neprehrali až do konca
jesene.
Napriek neveľmi dobrej zimnej príprave, kedy sme mali
problémy so slabou účasťou
hráčov na zápasoch, či už kvôli
zraneniam alebo pracovným
povinnostiam, sa nám v jarnej
časti začalo viditeľne dariť.
Mužstvo bolo oslabené po
zranení Andrea Enu a naše
rady opustil tiež jeden z našich
najlepších hráčov Ľuboš Borek, ktorý odišiel na polročné
hosťovanie do vyššej súťaže.
Boli zápasy, v ktorých nám veľmi chýbal, v niektorých sme ho
dokázali nahradiť. Podarili sa

nám dve hosťovania, keď sa do
mužstva vrátil Maťo Kendera
a predĺžilo sa hosťovanie Petra
Golisa z Liskovej. Myslím si, že
keby sme mali v mužstve ešte
aj Boreka, Filipa Halaša, zdravého Michala Halušku a svoju
kariéru by neukončil Ján Timko, mohli by sme pomýšľať aj
na postup do vyššej súťaže. Napriek tomu som s mužstvom
veľmi spokojný. Chlapci odvádzajú poctivú prácu, čo je možné vidieť aj na ich umiestnení
v tabuľke, kde si po 21. kole
udržujú tretie miesto.
Chcel by som vyzdvihnúť
brankára Adama Sabaku, ktorý príkladným tréningovým
prístupom a kvalitným brankárskym výkonom veľmi pomáha. Obranná formácia pod
vedením Branislava Ružičku
pracuje vynikajúco. Do záložnej formácie sme doplnili z dorastu Kristiána Bubniaka, ktorý veľmi dobre zapadol a troj-

záprah, Kendera, Golis a Sališ
uzatvára vyváženú skladbu
celého mužstva od brankára až
po útok.
Mužstvo je stabilizované,
hráči dozreli, každý je o sezónu skúsenejší a to je dobrým
odrazovým mostíkom do ďalších sezón. Tiež nám vyrastajú
chlapci v našich mládežníckych mužstvách, ktorých môžeme dopĺňať do A mužstva.
To je veľká pomoc, keď tréneri vychovajú mladých, ktorý
okamžite zapadnú.
Na výsledky z jesennej časti sa nám podarilo nadviazať
dobrou jarou, počas ktorej sme
okrem remízy s Černovou vyhrali všetky domáce zápasy
a tiež sme priniesli dôležité
body z Dražkoviec. Snažili sme
sa podávať poctivé a stabilné
výkony, čo sa nám vrátilo v podobe dobrej návštevy a spokojného diváka. Spomeniem
derby zápas s Černovou, ktorý
je pre nás malé El Clásico. Napriek nepriaznivému počasiu
sme prilákali na Likavský štadión veľký počet fanúšikov,

ktorí zaplnili celú tribúnu.
A toto je veľká odmena pre
chlapcov, ktorí za „kopačky
a večeru“ odovzdávajú poctivý
výkon na ihrisku a tešia oko diváka. Aj keď sa nám nepodarí
vyhrať na súperovom ihrisku,
dobrý bojový výkon uspokojí
fanúšika a pritiahne ho na náš
krásny štadión.
Klub OŠK Likavka pracuje
na vysokej úrovni, pre fungovanie klubu je zabezpečené
všetko potrebné. Vyzdvihol by
som realizačný tím OŠK, prácu vedúceho mužstva Daniela
Široňa, Pavla Sliackeho a Miroslava Boreka. Chcel by som
poďakovať aj nášmu bývalému
predsedovi OŠK Vladimírovi
Roškovi, ktorý vždy dokázal
upevniť vzťahy medzi vedením a hráčmi. Na záver by som
chcel zaželať celému týmu OŠK
Likavka, aby sa nám aj naďalej
darilo v súťaži a pokúsili sme
sa zvyšovať výkonnosť a kvalitné fungovanie klubu.
MICHAL HALUŠKA
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