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VIANOČNÁ
„SLOVO SA STALO TELOM.“ Táto jediná veta obsahuje
celý kresťanský zmysel Vianoc. Totižto človečenstvo Ježiša je
akoby most, po ktorom kráča Boh na stretnutie s ľuďmi.
Františkánske jasličky, Lutherov „Ježiško“ ako darček
z 19. storočia, dnes už dominantný vianočný stromček – to
všetko sú len symboly, ktoré majú poukázať na „človečenstvo
Boha“. Sú veľmi pekné a dobré. No sú len symboly.
Dobré jedlo a darčeky sú žiaľ niekedy najnápadnejším
znakom Vianoc. Avšak ich pôvodný duch nespočíva v rovine
slov „mať a užívať“ ale „byť a stávať sa“.
Z vianočnej viery v tajomstvo Vtelenia vyplýva, že každý
človek, ktorý berie vážne svoje človečenstvo (stáva sa človekom) a rovnako chápe i ľudskosť druhých, je už aj týmto na
ceste k Bohu.
Prajem Vám nech na tejto ceste urobíte počas týchto
sviatkov aspoň krôčik dopredu.
Požehnané Vianoce Vám praje
Michal Fecko, farár

Vážení spoluobčania
V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz
rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým,
ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy
sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné
problémy.
Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity
a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými.
Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom
ľudskom dotyku. Áno, v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo
života. Bolo by krásne keby to tak mohlo byť aj v bežnom
a každodennom živote. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z Vianočných a Novoročných
sviatkov po celý rok, tešme sa z narodenia Ježiša Krista.

Pri tejto príležitosti Vám chcem poďakovať za Vašu prácu
vo Vašich domácnostiach i na Vašich pracoviskách. Verím, že
v novom roku i v ďalších rokoch sa pre nás všetkých zlepšia
sociálne podmienky i samostatný život.
Želám Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa trpezlivosti
pri zdolávaní osobných problémov.
Prajem Vám všetkým krásne prežitie Vianočných sviatkov
a úspešný vstup do Nového roku.
Ing. Albín Husarčík
Starosta obce

Vianoce v škole
Vianoce v škole? Nie, žiaci, neľakajte sa, najkrajšie sviatky
roka budete tráviť so svojimi rodičmi, príbuznými a kamarátmi, na školu cez prázdniny nemusíte ani pomyslieť. A predsa: celá škola v čase adventu žije čarovnou predvianočnou
atmosférou. Na chodbe nás ráno víta rozsvietený stromček,
v učebniach vonia čečina, nový školský zvonec oznamuje
prestávky vianočnými melódiami. Mikuláš so svojou družinou (pozvali ho naši šikovní deviataci) obdaroval všetky deti,
veď boli poslušné. Na náboženskej výchove, ale aj na iných
predmetoch si pripomíname posolstvo narodenia Krista.
Učíme sa o tradíciách, ľudovej slovesnosti, maľujeme, spievame koledy. Pečieme a zdobíme perníky, tvoríme dekorácie,
nacvičujeme kultúrny program pre verejnosť našej obce. Zdá

sa mi, že sme k sebe milší, žiaci sa bezhlavo nenaháňajú po
chodbách, nekričia, nenadávajú si a nebijú sa...
V čase, keď na sklonku kalendárneho roku iní zvyknú už
bilancovať, my v škole sme pred prvým polčasom, ešte nás
len čakajú polročné previerky. Do vynovenej, vymaľovanej
základnej školy v školskom roku 2011/2012 nastúpilo 245
žiakov, z toho 121 dievčat a 124 chlapcov. Na úrovni primárneho vzdelávania je zriadených 5 tried pre 91 žiakov,
na úrovni nižšieho stredného vzdelávania 7 tried pre 154
žiakov, v školskom klube detí pracujú 2 oddelenia. Výchovu
a vzdelávanie zabezpečuje 19 pedagogických a 6 prevádzkových zamestnancov. Školská reforma prebieha už štvrtý rok,
v tomto školskom roku podľa nového štátneho a školského

vzdelávacieho programu postupujú žiaci 1. – 8. ročníka základnej školy. Zmenila sa skladba povinných vyučovacích
predmetov, škola si vytvorila aj vlastné vyučovacie predmety
s ohľadom na potreby žiakov a spoločnosti: cudzie jazyky,
čítanie a komunikácia, informatika, moja rodina, regionálna
a etická výchova. Menia sa vyučovacie postupy a stratégie,
učebnice i iné učebné materiály, vo väčšej miere sa využíva
moderná didaktická technika. Na informovanosť rodičov
o vyučovacích výsledkoch detí využívame aj internetovú
žiacku knižku, ktorú nájdu na webovej stránke školy.
V priestoroch školy sa realizuje bohatá mimovyučovacia
činnosť prostredníctvom záujmových krúžkov. V tomto školskom roku sme vytvorili 23 záujmových útvarov rôzneho zamerania (športové, jazykové, čitateľské, folklórne, umelecké,
náučné...), každý žiak si môže nájsť priestor na zmysluplné
trávenie voľného času. Organizujeme predmetové, športové
i zábavné súťaže, exkurzie, výchovno-vzdelávacie koncerty

a divadelné predstavenia. Obohacujeme pracovné prostredie
novými učebnými pomôckami, skrášľujeme priestory. Náš
zriaďovateľ, Obec Liptovská Lúžna na čele s pánom starostom, sa po vlaňajšej rekonštrukcii budovy školy postaral aj
o rekonštrukciu systému vykurovania. Kúrenie štiepkou je
modernejšie, pohodlnejšie a najmä ekologické – ďakujeme.
Hoci je škola miestom povinností, snažíme sa, aby sa v nej
žiaci cítili príjemne.
Kiež by boli Vianoce po celý rok, však deti! Nielen pre
darčeky, ktoré nám prinesie Ježiško, no najmä pre ich atmosféru, keď je spolu celá rodina, keď deti rešpektujú rodičov,
keď rodičia majú na svoje deti čas, keď myslíme viac pozitívne, keď sme vďační za všetko, čo máme, keď sa na seba
usmievame... Ale to je predsa možné v ktorejkoľvek časti
roka. Šťastné a veselé!
Mgr. Eva Halamová

SVITÁ NÁM NA TEPLEJŠIE ČASY
Ako ten čas rýchlo letí. Nedávno sme zahájili školský
rok 2011/12 a už nám na dvere klopú vianočné sviatky. Ako
prebehla jeseň v materskej škole?
Do MŠ nastúpilo v septembri 57 detí. Vďaka obecnému
zastupiteľstvu v našej obci sa otvorila tretia trieda s poldennou prevádzkou, čím sa mohlo vyhovieť všetkým žiadostiam
rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole. Na
dovybavenie tejto triedy didaktickými a učebnými
pomôckami, nám pomohlo rodičovské združenie
pri základnej škole, za čo im patrí naše poďakovanie. Po septembrovej adaptácii, kde sa
deti navzájom spoznávali, hľadali si
kamarátov, sme pracovali podľa ŠKVP
Pramienok.
Deti poznávali svoje pani učiteľky,
prácu zamestnancov MŠ, priestory a okolie MŠ.
V októbri sme sa venovali téme jeseň. Oboznamovali sme
deti s jej charakteristickými znakmi, krásou a čarom a jej
plodmi ovocím a zeleninou. Vštepovali sme deťom správne
stravovacie návyky a rozvíjali zdravý životný štýl. V novembri sme sa venovali téme doprava, dopravné prostriedky,
svetelná signalizácia na ceste, dopravné značky. Nezabudli
sme ani na regionálne tradície a zvyky, ktoré budeme deťom

vštepovať začiatkom decembra s príchodom sv. Mikuláša
a vianočných sviatkov.
Kým sa pedagogické pracovníčky starali o výchovu a vzdelávanie detí, nezaháľali ani naši správni zamestnanci. Počas
celej jesene prebiehali u nás práce na rekonštrukcii
novej kotolne. Staré, poddimenzované a nefunkčné
pece boli nahradené supermodernými pecami na
štiepku. Pri týchto prácach vzniklo veľa odpadu,
ktorý bol postupne odvezený jednotlivými firmami, ktoré tu pracovali. Upravený bol aj vchod
pre dovoz štiepky. Správni zamestnanci sa postupne zaškoľujú ako obsluhovať nové kúrenie.
Za všetko ďakujeme nášmu zriaďovateľovi, osobne
starostovi Ing. Albínovi Husarčíkovi, ktorému záleží
na osude našej mladej generácie, ktorá je v súčasnosti
mnohým na záťaž.
Dúfame, že nové ekologické kúrenie prinesie požadovaný
efekt, deťom pohodlie a odstráni ťažkú prácu našich kuričov
pri manipulácii s palivom a čistení pecí.
Na záver prajeme deťom, rodičom, zriaďovateľovi, RZ pri
ZŠ, vedeniu ZŠ za spoluprácu a prajeme im krásne a požehnané Vianoce.
Vedenie MŠ

Dvojaká pamäť
Medzi dvoma ľuďmi by mal o dobročinnosti platiť tento zákon: jeden aby zabudol,
čo dal, a druhý, aby nikdy nezabudol, že niečo dostal.
Seneca
Ak niekto tvrdí, že vďačnosť je zločin, má pravdu len v tom
prípade, ak ide o vďačnosť takému darcovi, ktorý dáva, aby
si obdarovaného zaviazal. V takom prípade nejde o dobrotu
srdca, o štedrosť, dobrodenie, ale o číru vypočítavosť. Preto
treba rozlišovať. Sú dary, ktoré dávajú krídla – to sú dary
z lásky. A sú dary, ktoré nasadzujú okovy – to sú dary z milosti alebo z vypočítavosti.
Malé, nevinné dieťa, ktoré ešte nemá takú životnú skúsenosť, v každom darčeku vidí prejav ľudskej dobroty.
Deti vidia iba jednu stranu mince, zatiaľ čo my, dospelí,
vidíme v takom počínaní aj tú druhú a môžeme mať dokonca
pocit, akí sme prezieraví.

Nepoznáme však len dary hmotné, z ktorých niekedy
darca zabudne odstrániť cenovku. Existujú aj dary v podobe
úsmevu, dobrej rady, povzbudenia alebo duchovnej podpory. Na pohľad síce nie sú také atraktívne, ale ich cena
je často nevyčísliteľná.
Okrem toho som získala dojem, že náš mozog má dva
druhy „darovacej pamäti“. Ľahko si totiž zapamätá, čo darovali naše ruky, súčasne však má zlú schopnosť spomenúť
si, kto obdaroval nás.
Akokoľvek o tom uvažujeme, úprimne musíme priznať, že
všetko, čo máme a na čo máme, sme vlastne dostali.

Darom je život pri počatí, všetok talent, nadanie a schopnosti. Darom
je tiež všetko, čo v priebehu života získavame, darom je aj posledný deň
nášho pozemského života. Všetko je dar. A v zrkadle tejto skutočnosti sú
všetky naše darovacie skutky iba drobnými darčekmi z veľkých darov,
ktoré sme už predtým dostali.
K radosti našej duše patrí nielen schopnosť nájsť cudzie otvorené
dlane, ale tiež strata vlastnej darovacej pamäti.
Veď aj Ježiš nám odporúča, aby pri konaní dobra naša pravá ruka
nevedela, čo robí ľavá.
Vychovávateľka ŠKD – Stašová

Práce II. polrok 2011
V 2. polroku 2011 sme vykonali:
– bielenie skladov a chodby v obecnej kuchyni,
– vykášali sa areály obecného vodojemu a burina na verejných priestranstvách a cintorínoch,
– v areáli futbalového ihriska sme osadili latríny pre hygienické potreby divákov, vybielili sa šatne zvnútra i zvonka
pred medzinárodným futbalovým turnajom troch Lužien,
– v miestnosti bývalej premietačky sme zriadili obecný
archív, ktorý bude slúžiť na archivovanie dokumentácie
obce,
– pripravovali sa projekty pre Eurofondy,

– obec tiež zabezpečovala distribúciu potravinovej pomoci,
ktorú sme dovážali z obce Dovalovo za Lipt. Hrádkom,
– pokračovalo sa ďalej vo výstavbe kanalizácie a v závere
roka sa začalo asfaltovanie štátnej cesty v obci,
– v projekte vykurovania biomasou z Eurofondov sa vymenili kotly v základnej škole, materskej škole a na obecnom úrade. V súčasnosti sa v týchto budovách vykuruje
drevenou štiepkou, čo v značnej miere zlepší ovzdušie
v obci,
– ďalej sa buduje pri obecnom úrade sklad drevoštiepky
a most cez potok Lúžňanka k tomuto skladu. Projekt by
sme mali ukončiť v budúcom roku.

Osádzanie latrín na ihrisku.

Výstavba skladu drevoštiepky.

Asfaltovanie výkopu kanalizácie.

Z činnosti hasičského zboru
Dobrovoľný hasičský zbor v druhej polovici roka pokračoval vo svojej činnosti podľa ročného plánu práce.
A tak, ako sme žiakom ZŠ ukončili záver školského roka
ukážkovým cvičením hasenia požiaru, záver prázdnin sme
nielen pre školákov, ale aj pre širokú verejnosť zakončili tradičným podujatím Hasičskou nedeľou. I keď súťaž družstiev
v netradičnom požiarnom útoku neprilákala veľa družstiev

Požiarny útok.

z nášho okresu, náš zámer o spestrenie tohto súťažného
zápolenia určite neostal bez povšimnutia a možno už na
budúci rok práve táto nová forma pritiahne do našej obce aj
ďalšie hasičské družstvá.
Koncom septembra sa štyri družstvá detí zúčastnili
branného preteku mladých hasičov pod Likavským hradom,
pričom jedno z družstiev chlapcov obsadilo v najsilnejšie
obsadenej kategórii 2. miesto.
Záver súťažného kalendára patrí v posledných rokoch
nočnej súťaži v Lipt. Teplej, ktorej sme sa aj v tomto roku
zúčastnili. Reprezentovalo nás družstvo dorastencov, ktorí
zatiaľ na podobných podujatiach zbierajú potrebné skúsenosti, a preto ich 8. miesto v konkurencii družstiev i mimo
nášho regiónu má svoju cenu.
Brigádnickú činnosť sme zamerali na zabývanie sa
v priestoroch zrekonštruovanej zbrojnice, kde si konečne
všetok inventár našiel svoje miesto. Zrekonštruovali sme
stoly v zasadačke, zakúpili sa nové stoličky, zhotovili nové
police a veľa ďalších vecí potrebných pre normálny chod
našej organizácie a zabezpečenie akcieschopnosti techniky
a vecných prostriedkov.
Prvou oficiálnou udalosťou v staronovej zasadačke bolo
uctenie si najstarších členov zboru, ktorých výbor pozval, aby

mohli nahliadnuť do všetkých priestorov vynovenej zbrojnice. V príjemnej atmosfére sme si zaspomínali na obdobie,
kedy sa začala písať novodobá história budovania tohto hasičského stánku, ktorý od svojho postavenia prešiel viacerými
zmenami a poslúžil na rôzne účely.
V závere roka členovia zboru, v spolupráci s obcou vykonali preventívne protipožiarne kontroly v nebytových priestoroch vo vlastníctve a užívaní fyzických osôb. Protipožiarne
kontroly boli vykonané v polovici obce a ich cieľom bolo
upozorniť občanov na nedostatky, ktoré by mohli ohroziť
ich požiarnu bezpečnosť počas vykurovacej sezóny. Práve
toto obdobie patrí medzi najnebezpečnejšie v roku, o čom
sa máme možnosť presvedčiť napríklad pri sledovaní televíznych novín.
Posledný mesiac v roku sme začali výročnou členskou
schôdzou, na ktorej sme zhodnotili svoju činnosť nie len za
uplynulý rok, ale za cele volebné obdobie, nakoľko sa konali
voľby do vedenia našej organizácie na obdobie ďalších piatich
rokov. Členská základňa vyslovila dôveru doterajším členom
výboru a tak zbor povedie staronový výbor, na čele s predsedom Branislavom Stašom a veliteľom Kamilom Weissom.

Hasičská nedeľa.

Na záver ďakujem všetkým členom, ktorí sa aktívne podieľali na aktivitách poriadaných zborom za ich obetavú prácu,
vedeniu obce za príkladný prístup k plneniu si povinností na
úseku ochrany pred požiarmi a Vám drahí spoluobčania za
prejavenú dôveru a podporu počas celého roka 2011.
Do nového roka prajem všetkým veľa zdravia, šťastia
a božieho požehnania nech sv. Florián ochraňuje naše príbytky, aby bol aj rok 2012 bez požiarov a prírodných živlov,
podobne ako ten minulý.
Veliteľ DHZ

Zdravotná služba
Dňa 28. augusta sa v našej obci už
tradične konala „hasičská nedeľa“.
Tento deň je pre mnohých ľudí príležitosťou na to, aby sa stretli s priateľmi,
pre deti šancou zabávať sa pri hre, či
pri sledovaní ukážok hasičskej techniky. Ako vždy, keď je niekde veľa ľudí,
a hlavne detí, hrozí riziko úrazu. Preto
sa MS SČK tejto udalosti zúčastnil.
Celú akciu sme sledovali a boli sme
pripravení poskytnúť prvú pomoc no
našťastie sa nič nestalo. Hoci deti často
vystrájali nebezpečne vyzerajúce kúsky. Keďže bezpečnosť je pre každého
prvoradá, sme pripravení kedykoľvek
pomôcť.

Aby prázdniny neboli len prázdne dni ! – SMIECHOVO 2011
Prázdniny boli v plnom prúde,
všetci sme si ich užívali naplno, no
niečo tomu stále chýbalo. A tak,
znenazdajky o „pol druhej poobede“,
prišiel nápad urobiť denný detský
tábor. Dôvodov na uskutočnenie tejto
myšlienky bolo hneď niekoľko. Medzi
najdôležitejšie však patrilo vytvoriť
deťom možnosť spoznať Boha, ako
ich priateľa. A to nie len cez návštevu
kostola a naučenú modlitbu, ale aj spevom, tancom, hrou
a zábavou. Hneď od začiatku sme vedeli, že určite nebude
ľahké zabezpečiť deťom všetko potrebné od stravy, vhodných
priestorov až po kreatívny program. Keď sa veci rozbehli,
našlo sa veľa dobrých ľudí, ktorí chceli pomôcť. Nakoľko
niektoré z nás už boli členkami Červeného kríža, s veľkým
nadšením a entuziazmom podporili túto myšlienku a ponúkli
nám svoje prostriedky na zabezpečenie ochrany zdravia
v prípade nečakaného úrazu. Tábor sme úspešne ukončili
a spolupráca s Červeným krížom bola natoľko obohacujúca,

že podobné aktivity v budúcnosti by sme uskutočňovali aj
s ich pomocou.
PS: VEĽKÁ VĎAKA URČITE PATRÍ AJ RODIČOM A PÁNOVI FARÁROVI, KTORÍ NÁM SO VŠETKÝM VEĽMI POMOHLI.
ĎAKUJEME!
Nika, Lucka, Majka, Lucka

kurz prvej pomoci
Dňa 15. 10. 2011 v zasadačke obecného úradu MS SČK
Liptovská Lúžna zorganizoval kurz prvej pomoci, ktorého
sa mohli zúčastniť všetci čo chceli nadobudnúť vedomosti
ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc. Zúčastnilo sa ho
12 záujemcov. Poniektorí si oprášili vedomosti získané na
predošlých kurzoch a poniektorí boli po prvý krát. Atmosféra
tu bola uvoľnená a veľmi príjemná.
Touto cestou sa chceme poďakovať predovšetkým obecnému úradu, že nám poskytol priestory, pani lektorke Mgr. Kubíkovej – predsedníčke územného spolku Liptovský Mikuláš
a tiež všetkým, ktorí sa kurzu zúčastnili.
Veríme, že vedomosti nadobudnuté na kurze budú dobre zúročené a takáto akcia sa bude opakovať, možno aj vo
väčšom počte.
Výbor MS SČK
Liptovská Lúžna.

Činnosť ZO – ZPCCH v Liptovskej Lúžnej
ZO-ZPCCH je organizácia zlúčená s ťažko postihnutými
členmi (telesne postihnutí pohybového ústrojenstva a civilizačných chorôb čiže srdcovocievne).
Táto organizácia patrí pod okresné centrum SZPP v Ružomberku. Tvorí ju tridsaťčlenný kolektív. Podľa schopnosti
členov tejto organizácie si pripravujeme plán práce na celý
rok. V mesiaci marec sa koná výročná členská schôdza, na
ktorú sú pozvaní aj hostia. Našimi hosťami boli: predsedníčka
OV – SZPP z Ružomberka, ktorá nás informovala o sociálnych
možnostiach, ako i starosta obce pán Ing. Albín Husarčík,
ktorý nás v príhovore oboznamuje o plánoch, projektoch
a zveľaďovaní našej obce. S úsmevom nás povzbudí v našej
činnosti a popraje pevné zdravie. Členovia si medzi sebou
povymieňajú názory na zlepšenie svojho zdravia a popritom
si zaspievajú, čím zabúdajú na svoje ťažkosti a problémy so
svojím zdravím. V mesiaci máj si upravujeme a skrášľujeme
svoje okolie. V júni a júli sa zbierajú liečivé rastliny pre vlastnú spotrebu. V auguste máme posedenie v prírode s dobrým
gulášom, pri ktorom nezabúdame ani na našich jubilantov.

V priebehu celého roka navštevujeme ťažko chorých ľudí.
V dedine máme aj zdravotne postihnuté deti, na ktoré tiež
nezabúdame našimi návštevami. Všetkým členom boli poskytnuté aj masáže. V tomto roku v auguste sa naši štrnásti
členovia zúčastnili brigády pri pamätníku na Kečke. Vykonali
ľahšie práce spojené s úpravou okolia pomníka (zametanie,
hrabličkovanie). Pritom si v tichosti a s úctou zaspomínali
na padlých hrdinov z Druhej svetovej vojny.
V týchto aktivitách chceme aj naďalej pokračovať. Chceme
sa poďakovať:
– zastupiteľstvu OÚ, starostovi obce ako i ostatným naším
sponzorom
– Urbariátu – Pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna
– Kompososerátu – Pozemkové spoločenstvo Liptovská
Lúžna
– Autodoprava pán Mydliar Štefan Liptovská Lúžna.
Za finančné príspevky všetkým srdečne ďakujeme a dúfame, že aj v budúcnosti na nás nezabudnete.
Tajomník ZV-ZPCCH

V starobe sa možnosti nekončia
Čo dokážeme...
Pýtate sa, čo ešte dokážeme,
keď vlasy postriebril nám čas?
Keď máme trasúce sa ruky
a ani zrak už neposlúcha nás?
Veľa. Veď pozrite a čítajte,
čo všetko urobili sme.
Naša činnosť aj v druhej polovici roka 2011 bola riadená
podľa plánu, ktorý sme si schválili na výročnej členskej schôdzi na začiatku roka. V letných mesiacoch sme boli sklamaní
z nepriaznivého počasia, pretože nám nedovolilo uskutočniť
zber liečivých rastlín spolu s vnúčatami a ani posedenie
v prírode nebolo možné. Za to však členky začali využívať
možnosť zúčastniť sa kúpeľných pobytov s dotáciou od štátu
50 eur na jeden pobyt. Koncom júna sa pobytu zúčastnili dve
členky v Turčianskych Tepliciach, v júli ďalšie dve členky
a jeden člen v Nimnici a v auguste dve členky v Turčianskych
Tepliciach. Zúčastnení boli s pobytom nadmieru spokojní.
Na jeden krásny októbrový deň budú mnohí naši členovia
spomínať v dobrom. Od okresnej organizácie JDS sme dostali
ponuku – posedenie pri guláši 24. 9. 2011 na Smrekovici. Ponuku sme prijali, akcie sa zúčastnilo 28 členov. Na čerstvom
vysokohorskom vzduchu sme si veselo zaspievali, zatancovali
a tí zdatnejší si urobili vychádzku do okolia Smrekovice.
Spoločný výlet a poznávanie histórie našich susedov
priniesol pre našich seniorov veľa nových poznatkov a zistili
sme, že do Poľska sa nemusí chodiť iba za lacnými nákupmi,
ale aj za poznaním. V Krakove na zámku Wawell bolo čo
obdivovať, krásne krakovské kostoly, opevnenia, parky, to
všetko zanechalo v nás hlboký dojem. Zájazd sa uskutočnil
18. 8. 2011 a spolu s nami sa ho zúčastnil aj kaplán z našej
farnosti. Robil nám sprievodcu Krakovom a odslúžil sv. omšu v slovenskej kaplnke v okrajovej časti Krakova, za čo mu
touto cestou ďakujeme.
Jedna členka sa zúčastnila aj zahraničného zájazdu do
Talianska, ktorý organizovala OO JDS v Ružomberku. I pre
budúci rok majú možnosť naši členovia prihlásiť sa zájazdu
do Chorvátska, ktorý bude v auguste 2012.
Pekné spomienky majú mnohí naši členovia z účasti na
odpustovej sv. omši 2. 10. 2011 na Magurke, kde mali zabezpečený odvoz a dovoz.
V októbri sme uskutočnili slávnostnú členskú schôdzu pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, kde prítomných pozdravili
básňou a piesňami členky speváckej skupiny, a pri malom

Výlet v Krakove.

občerstvení sme si pri harmonike spoločne zaspievali, zatancovali a v družnej debate pobudli do neskorého večera.
Veľkú pozornosť venovali členovia a hlavne výbor ZO JDS
príprave akcie – výstavka vianočných ručných prác, ktorá sa
uskutočnila v nedeľu 4. 12. 2011 v kultúrnom dome.
Návštevníci výstavky mali možnosť obhliadky krásnych
výšiviek a dekorácií s vianočnou tematikou. Prichádzajúce
vianočné sviatky pripomenul ozdobený vianočný stromček,
pásmo vianočných piesní v podaní speváckej skupiny ZO JDS,
ako aj vôňa vianočných dobrôt, ktorá sa šírila ponad prestreté
a vyzdobené stoly. Súčasťou tejto akcie bolo aj odovzdanie
cien občiankam obce, ktoré sa zapojili do súťaže o najkrajšiu záhradku a okolie domu. Hodnotiaca komisia zostavila
poradie, pričom sa na prvom mieste umiestnila Poliaková
Katarína, na druhom mieste Lietavcová Justína a tretie miesto
obsadila Ondrejková Žofia.

Výstava ručných prác.

Naposledy v tomto roku sme sa stretli na mikulášskom
posedení 5. decembra, kde sme okrem bežných záležitostí
schválili plán činnosti ako aj finančný plán na rok 2012.
Okrem uvedených aktivít sme sa pravidelne raz za mesiac schádzali na bežných členských schôdzach, na ktorých
sme nezabúdali zablahoželať našim oslávencom, vypočuli
si prednášky na rôzne témy, či pripomenuli úlohy, ktoré nás
do najbližšej schôdze čakajú.
Je potešujúce, že naši členovia i napriek vyššiemu veku
a zdravotným ťažkostiam javia veľký záujem o dianie v ZO,
o čom svedčí i 76 percentná účasť na členských schôdzach,
ako aj na akciách zakotvených v pláne činnosti. Aj takýmto
spôsobom zmysluplne trávia svoj voľný čas a naberajú energiu a silu do ďalšieho života.
Kováčová Anna
tajomníčka ZO JDS

Činnosť SPDP Lúžňan v Liptovskej Lúžnej
Je koniec roka 2011, a tým aj u nás ovčiarov, je čas hodnotiť
našu chovateľskú činnosť.
V januári sme sa pripravovali na prvé okotené ovce. K 31.
1. sme evidovali u chovateľov v Lipt. Lúžnej 715 oviec, SPDP
malo 50 ks, iní členovia z Lipt. Revúc, Lipt. Osady a Ľubele
mali 100 ks, spolu 865 oviec.
V účtovníctve sa robili ročné zúčtovania, pripravovala sa
Výročná členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 75 % členov.
Na tohoročnej VČS sa volilo nové predstavenstvo družstva.
Predsedom bol opätovne zvolený p. Štefan Črep, členovia
výboru Miroslav Glemba, Bc. Pavol Husarčík, Peter Mydliar,
Ján Šalát, Ľubomír Švanda, Vladimír Tišťan, revízna komisia
Peter Staš, Dušan Dudáš a Anton Husarčík, ktorého v lete
vystriedal náhradník Ing. Stanislav Veselovský.

V marci sme pripravili všetko potrebné na výkup jahniat,
ktorý sa uskutočnil 16. apríla. Vykúpili sme 253 jahniat
a mohli sme spustiť salašnícku sezónu. Ešte pred otvorením
sezóny, museli pracovníčky mliekarne p. Sirotová a p. Vieriková spolu s predsedom absolvovať dvojdňové školenie
v Banskej Bystrici. Témou školenia bola hygiena a výroba
produktov z ovčieho mlieka. Každý účastník školenia, po
úspešnom absolvovaní testov, dostal certifikát, ktorý ho
oprávňuje pracovať s potravinami.
Tri týždne pred zlučovaním, súčasne s očkovaním oviec
proti vnútorným a vonkajším parazitom, sme upresňovali
aj stavy oviec a zisťovali chýbajúce ušné známky. Tieto sa
následne doobjednali a pripínali sa ovciam pri zlučovaní a tu
je problém, ktorý nás trápi. Niektorí chovatelia nedodržali
určený termín zlučovania, kedy boli pripravení členovia predstavenstva, aby čísla pripínali. Ovce dohnané v inom termíne
ostali bez označenia, preto by som chcel poprosiť chovateľov
aj touto cestou, aby dodržiavali stanovené termíny.
Na HS – krutá voda bolo do 15. mája zlúčených 316 oviec,
po úhynoch a preradení oviec do poldojok bolo v stáde
v priemere 301 oviec. Počas sezóny sa nadojilo na HS 24 662 l
mlieka, z ktorého sa vyrobilo 5 730,7 kg syra. Priemer syra
na ovcu málo prekročil hranicu 19 kg, čo je o 1,10 kg menej
ako na DS. Problém vidím v tom, že jednotliví chovatelia si
nechávajú doma pásť chovné jahničky spolu s barancami, kde
jednak môže ísť o príbuzenskú plemenitbu alebo samotný
baranec nemusí byť prínosom do chovu, ale naopak, môže
ponížiť úžitkovosť uliahnutých jahniat. Tento fenomén sa
neprejaví hneď, ale minimálne po troch rokoch. Ovca sa síce
okotí, predám jahňa, dostanem syr a dotáciu, ale aby jej chov
bol rentabilný musí dať aspoň 20 kg syra.
Na hornom salaši pásli dvaja pracovníci pod vedením
p. Petra Tišťana. V lete, po zdravotných problémoch baču,

zostali dojiť len dvaja. Pomáhal im p. Cyril Bystričan, ktorému chcem aj touto cestou poďakovať za jeho ochotu pomôcť
v tejto situácii.
Na DS – Za Grapou sa páslo priemerne 443 oviec, od
ktorých sa nadojilo 38 231 l mlieka, a následne vyrobilo
8 864,3 kg syra, čo je v priemere niečo cez 20 kg na ovcu.
Osádku dolného salaša tvorili traja pracovníci pod vedením p. Blažeja Rázgu. Toto zloženie trvalo len do júna, keď
jeden pracovník nastúpil na PN a po jej ukončení sa už na
salaš nevrátil. Spustili sme dojáreň a niektorí členovia predstavenstva ju obsluhovali na striedačku celý mesiac. Od júla,
keď bolo mlieka menej, ostali na salaši traja.
Pri jarkách boli dvaja pracovníci, ktorí pásli 200 ks oviec,
jariek a jahniat. Tu chcem zasa poukázať na problém značenia
a dodržiavanie termínu zlučovania. Niektorí chovatelia, ktorí
chceli jahňatá chovať doma, v čase zlučovania ich doviezli
označiť, ale sú aj takí, ktorí si nechali doma bez označenia.
Označenie vykonáme len cez zimu, pri kontrole po chovateľoch a tým sa vlastne pripravili o možnosť dostať dotáciu
v roku 2012.
V mliekarni, ktorá prvé mlieko dostala 19. apríla, bolo
spracovaných 62 739 l mlieka. Na 185 dní, počas ktorých bola
mliekareň v prevádzke, je to v priemere 340 l spracovaného
mlieka denne. V čase najvyššej produkcie – v máji, táto hodnota dosahovala aj 600 l. Rok 2011 bol prvým rokom, keď sme
po prvý krát nepredávali syr mliekarňam (r. 2010 – 2800 kg
Bryndziareň Zvolenská Slatina), ale sme ho dokázali predať
vo vlastnej predajni. Koncom augusta sme dokonca zaznamenali vyšší dopyt, ako sme mohli ponúknuť a preto sme museli
predaj a dodávky gazdom regulovať objednávaním.
Počas sezóny sa vyrobilo 14 595 kg syra. Chovateľom bolo
dodané 4 575 kg, z toho u 156 ks bahníc navyše o 1 kg na ovcu.
Žiadaná bola hlavne bryndza, ktorej sme vyrobili 3 671 kg.
Cez leto sa naše družstvo zúčastnilo Ovčiarskej nedele
v skanzene v Pribyline. Máme, tam už stálych zákazníkov,
takže po 2 – 3 hodinách vypredáme celý sortiment.
V júli sme sa zúčastnili Celoslovenských ovčiarskych
slávnosti vo Východnej. Predseda p. Š. Črep patril medzi
spoluorganizátorov akcie, ktorá sa konala pod záštitou
SZCHOK v Banskej Bystrici. Z Východnej sme si doniesli
I. cenu za žinčicu.
Poslednú júlovú nedeľu sa uskutočnil 5. ročník medzinárodných majstrovstiev v strihaní oviec pri mliekarni v Ráztokách. Touto akciou prezentujeme nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí naše družstvo, i celú obec.
Počas leta sme pripravovali seno pre družstvo i pre jednotlivých chovateľov. Z ministerstva pôdohospodárstva prebehli

krížové kontroly na ovce a pôdu, ktorú máme v prenájme.
Kontrolóri boli na každej parcele, ktorú užívame.
Na jar sme cez úver kúpili traktor SAME. Pri výrobe sena
jeden traktor zhrabuje, druhý balíkuje a tretí je potrebný
na zvážanie. Doteraz sme to museli riešiť vždy vypožičiavaním.
Ovčiarsku sezónu sme ukončili 29. 10., všetky ovce boli
preočkované, ale ešte sa pásli, jarky do 5. 11. a ovce na salašoch do 12. novembra. Viem, že mnohí budete namietať,
že počasie bolo dobré, mohli sa pásť dlhšie. Sú tu aj iné
skutočnosti, ktoré treba zvážiť:
1. Je čas výplat pre osádky. Zdržujeme im časť peňazí, pre
prípadné straty.
2. Od novembra by sme nedostali náhradu škody spôsobené
vlkom, lebo už je povolený odstrel tejto šelmy.
3. Hlavný dôvod je nocovanie v kolibách. Koliby sú stavané
na leto. Kupujeme síce uhlie do sporákov, ale celú noc

treba prikladať. Neviem, kto z chovateľov by šiel takto,
noc čo noc spať k ovciam do koliby.
4. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že treba všetko zo salašov pozvážať – bránice, oplôtky a koliby na miesto ku
mliekarni. Poškodené veci treba poopravovať, lebo v zime
pod holým nebom sa nerobí práve najpríjemnejšie a zavčasu na jar treba mať všetko prichystané. Vidíte, ešte je
len december a ja už píšem o marci budúceho roka, to
len svedčí o tom, že poľnohospodár pracuje aj cez zimné
mesiace, aby sme mohli ovce vyhnať už v marci.
Do roku 2012 chcem chovateľom, ako i ostatným spoluobčanom popriať v mene celého predstavenstva SPDP „LÚŽŇAN“ veľa šťastia, zdravia, dobrosrdečnosti a ohľaduplnosti
jeden voči druhému.
Štefan Črep
predseda SPDP „LÚŽŇAN“

Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Príloha č. 1 k VZN 2/2011
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatník – výška a spôsob platby:
Fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce ak nepreukáže množstvový zber
do 28. februára bežného roka zaplatí 0,037 Eur/osoba/deň
Pri realizovanom zbere podľa čl. VI. (počet vývozov):
VÝVOZ

OSOBY

Označenie

cena/rok

1.

1x/ 2 mesiace

osamelo žijúca
osoba

ZELENÉ

13 Eur

2.

1x/mesiac

1 – 2 osoby

MODRÉ

26 Eur

3.

2x/zima/mesiac, 1x/leto/mesiac

3 – 5 osôb

ŽLTÉ

41 Eur

4.

2x/zima/mesiac, 2x/leto/mesiac

6 a viac osôb

ČERVENÉ

53 Eur

5.

6x/rok

chatári

ZELENÉ+CH

16 Eur

6.

26/rok

podnikateľ

Vyvesené: 29. 11. 2011

56 Eur

Zvesené: 14. 12. 2011

Dve osamelé osoby bývajúce
v blízkosti môžu mať jednu
nádobu. Ak takúto možnosť
nemajú = vývoz ako jedna
osamelo žijúca osoba.
Pri množstvovom zbere:
2,20 Eur/vývoz
jednej nádoby.
Zakúpenie vývozu navyše
v objeme 110 l – 2,20 Eur.
Účinnosť od 1. 1. 2012

Folklórna skupina „Lúžňan“
Folklórna skupina Lúžňan sa každý rok zúčastňuje
kultúrnych podujatí ako v našej obci, tak i mimo nej, kde
reprezentuje obec Liptovskú Lúžnu.
V mesiaci februári folklórna skupina zorganizovala
a uskutočnila fašiangovú bursu, ktorá mala dobrú odozvu. Na
burse sa zúčastnili mladí folkloristi, ktorí vytancovali občanov
a starší folkloristi, ktorí išli dolu dedinou na furmanskom voze
– rebrináku, kde spievali fašiangové a ľudové piesne. Traja
harmonikári vyhrávali dolu dedinou. Hneď po burse FsK
usporiadala fašiangovú zábavu. V utorok pred popolcovou
stredou usporiadali pochovanie basy.
7. 5. 2011 sa Fsk zúčastnila Luženského jarmaku v obci
Lužna u Vsetína, kde aj vystúpila s dvomi pásmami s názvom
„Na tej Lúžnej dobre a Ľudové tance a piesne z Liptovskej

Lúžnej. Lužňania zo Vsetína nás srdečne privítali a po programe nám zahrala domáca cimbalovka „Veselá pětka“.
Fsk sa po tretí krát zúčastnila sv. omše na Božie Telo
a pripravila oltáriky okolo kostola, pri ktorých sa konala
pobožnosť k Božiemu Telu. V auguste sme si uctili našu
dlhoročnú folkloristku, Štefániu Črepovú, ktorá oslávila
životné jubileum.
Dňa 26. 8. 2011 sa Fsk zúčastnila na Celoliptovských
dňoch matky a súťaže Nositelia tradícií v Liptovských Sliačoch. Sliačanskí májovníci spevom a harmonikou v Ružomberku na námestí pozývali okolité obce na folklórny festival
Celoliptovské dni matky, kde vystupovala aj naša folklórna
skupina Lúžňan. Vystupovalo sa nám dobre. Diváci vytvorili
skvelú atmosféru, čo nám dodalo chuti do vystupovania.

Bolo o nás dobre postarané. Zanechali sme pozitívny ohlas
u divákov. Na celoliptovských dňoch matky sa zúčastnili aj zástupcovia z ich družobnej obce Háj ve Slezku, ktorí pripravili
svoje špeciality z ich kuchyne starých materí a predvádzali
ich na ochutnávke priamo na folklórnom festivale spolu
s Jednotou dôchodcov z Liptovských Sliačov. Festival oživili
aj nainštalované výstavy z Liptovských Sliačov a výstava
ľudového odevu z Liptovskej Lúžnej pod názvom „Diamant
v zemi nezhnije“.
27. 8. 2011 sa konala regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín taktiež v Liptovských Sliačoch – Nositelia
tradícií, kde sme sa umiestnili na 1. mieste za okres Ružomberok a postúpili sme na krajskú prehliadku, ktorá sa mala
konať v Dolnom Kubíne. Nakoniec sa súťaž konala 11. 10.

2011 v Habovke na Orave. Tejto krajskej súťaže „Nositelia
tradícií“ sa zúčastnila aj Fsk Lúžňan. Súťaž bola zameraná
hudbe, spevu, tancu a hovorenému slovu. Folkloristi z regiónu Žilinského kraja predviedli zaujímavé zvyky z ich
obcí. Naša Fsk sa predstavila s pásmom „Veselníci“. Zožali
sme veľký úspech, ale na celoštátnu prehliadku postúpila
len jedna skupina z trinástich. Vo Fsk nám chýbajú mládež
a ľudová hudba.
Dňa 19. 11. 2011 Fsk usporiadala tradičnú Katarínsku
zábavu. Zo zábavou nie sme veľmi spokojní. Na zábave bola
veľmi malá účasť a priestory na zábavu sú drahé.
Na záver ďakujeme starostovi obce, Ing. Albínovi Husarčíkovi, za podporu a spoluprácu.
Eva Valušiaková, org. vedúca

Dychová hudba Lúžňanka
Daj Boh šťastia tejto zemi
všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti
každý boží deň.
Nech ich sused v láske má
nech im priazeň, pokoj dá.
Daj Boh šťastia tejto zemi
všetkým ľuďom v nej.
Týmito slovami sa k Vám chce prihovoriť predseda dychovej hudby Lúžňanka a zároveň Vám všetkým popriať pokojné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.
Čo sa odohralo v dychovej hudbe v priebehu tohto roka?
Pri príležitosti 90 rokov založenia dychovej hudby a 20
rokov novej dychovej hudby Lúžňanka vznikla myšlienka
usporiadať 1. dychovkársky ples. Počiatočné obavy z organizovania sa rýchlo rozplynuli, lebo zanietenosť všetkých,,
dychovkárov“ a ich mravenčia práca bola odmenená nad
očakávanie dobrými ohlasmi a referenciami. Na plese samozrejme do tanca hrala kapela z Lužné u Vsetína Veselá
pětka a nebude tomu inak ani 28. 1. 2012. Práve v tento deň
budeme totiž organizovať náš 2. dychovkársky ples.
Sobota pred odpustovou slávnosťou v našej obci je už
neodmysliteľne spojená s prehliadkou dychových hudieb
pod názvom,, Lúžňanský barytón“. Na tohtoročnom 4. ročníku veľmi úspešnej prehliadky sa predstavili družobná DH
Ordzovianka z Ordzovian, DH Supranka a DH Hodrušanka
zo Žarnovice. Počas predchádzajúcich ročníkov sa u nás
predviedli DH Nová Kysučanka z Kysuckého Nového Mesta,
DH Selčianka z Banskej Bystrice, Mestský dychový orchester
z Liptovského Mikuláša a DH Kotaranka z Lužné u Vsetína,

DH Lúžňanka.

takže Lúžňanka a obec Liptovská Lúžna sa dostáva do povedomia širšieho regiónu. Svedčí o tom aj pozvanie do rádia
Regina v Banskej Bystrici, kde sa naša DH Lúžňanka prezentovala hodinovým vstupom v relácii „Kapela hraj“.
Nato, aby DH Lúžňanka však mohla fungovať a existovať aj
naďalej a hlavne pokračovať v tradícii bolo by dobré posilniť
dychovku o nových členov, muzikantov a spevákov. Týmto
by som chcel vyzvať všetkých, ktorí by mali záujem a ktorí by
sa chceli naučiť hrať na nejaký dychový nástroj, príďte medzi
nás každý piatok od 19 hod. do kultúrneho domu.
Na záver by som sa chcel v mene celej našej DH Lúžňanka poďakovať našim priaznivcom, ktorí nás vždy prídu
podporiť pri organizovaní našich akcií a takisto poďakovať
aj sponzorom.
ĎAKUJEME!
Predseda DH Lúžňanka

Kto má záujem môže si pozrieť našu novú internetovú
stránku www.dhluznanka.estranky.sk

Z našej matriky 2011
Narodenie:
Matúš Mydliar, Lukáš Vierik, Dávid
Bartoš, Michal Mederly, Matúš Kurpaš,
Sebastián Veselovský, Šimon Mráz, Patrik
Črep, Katarína Kurpašová, Martin Kurpaš, Zaira Hladová, Natália Štubňová, Emma Viktória Veselovská, Melánia Kasančíková, Adam Turoň, Lukáš Potkan,
Sedrik Gezo, Ema Veselovská, Daniela Tišťanová, Sebastián
Želonka, Matej Staš, Richard Ondrášik, Maxim Dendys, Leo
Šunderlík, Leo Lehotský, Sára Kasanická, Matúš Piller.

Sobáš:
Bc. Martin Veselovský a Bc. Barbora Targošová, Ladislav
Potkan a Eva Zábojníková, Pavol Husarčík a Veronika Mlynarčíková, Milan Zachar a Amália Banášová, Miroslav Banáš
a Terézia Kajdová, Peter Kurpaš a Ing. Martina Veselovská,
Mgr. Ján Očenáš a Bc. Jana Veselovská, Jaroslav Mydliar
a Mgr. Kvetoslava Husarčíková, Matej Staš a Anna Hubová,
Jaroslav Veselovský a Lenka Mydliarová, Benjamin Richard
Mann a Mariana Szabóová, Pavol Veselovský a Zuzana Kasančíková.

Sobáš mimo našej obce:
Ivan Zvonár a Mgr. Stanislava Hofierková, Ing. Peter Hofierka a Ing. Daniela
Fodorová, Miroslav Sirota a Monika Uličná,
Peter Veselovský a Ivana Slivková,
Daniel Staš a Mgr. art. Lenka Halamová, Matej
Štefánek a Mária Stašová, Ing. Roman Martinovič a Júlia
Zrubáková.
Úmrtie:
Klement Svrčan, 86 r., Júlia Črepová, rod.
Fongusová, 89 r., Viera Glembová, rod.
Paludová, 44 r., František Jánošík, 85 r.,
Júlia Mydliarová, rod. Chlepková, 82
r., Jolana Krížovská, rod. Glembová,
75 r., Ľubomír Mraznica, 36 r., Pavol
Veselovský, 23 r., Valentín Mydliar, 65 r.,
Judita Črepová, rod. Mydliarová, 98 r., Alojzia Tišťanová, rod.
Kollová, 83 r., Veronika Kubinová, rod. Chovancová, 63 r.,
Veronika Hubová, rod. Fidesová, 77 r., Ján Veselovský, 57 r.,

Verona Turoňová, rod. Tišťanová, 90 r., Františka Serafínová,
rod. Fidesová, 78 r., Veronika Veselovská, rod. Veselovská,
85 r., Martin Veselovský, 74 r., Rudolf Potkan, 59 r., Roman
Pažítka, 24 r., Juliana Stašová, rod. Tišťanová, 74 r., Juliana
Mydliarová, rod. Dudášová, 86 r., Jaroslav Glemba, 50 r., Jozef
Veselovský, 76 r., Mikuláš Fides, 62 r., Ján Veselovský, 84 r.,
Milan Hlad, 53 r., Rozália Kurpašová, rod. Hubová, 86 r., Ing.
Peter Lövinger, 58 r., Pavol Valušiak, 57 r., Juliana Veselovská,
rod. Kurpašová, 63 r., Juliana Valušiaková, rod. Veselovská,
83 r., Eduard Tišťan, 61 r., Karol Kodrík, 62 r., Ján Huba, 56
r., Anna Veselovská, rod. Šimčeková, 66 r., Štefánia Bullová,
rod. Fidesová, 69 r., Ladislav Tišťan, 60 r., Štefan Veselovský,
58 r., Danka Geschwandtnerová, 34 r.
Štatistika:
narodení: 27, prisťahovaní: 29, odsťahovaní: 35, umretí: 39,
počet obyvateľov k 15. 12. 2011: 2.888
PhDr. Eva Veselovská
matrikárka

Posedenie našich jubilantov
Prešli roky,
uleteli ako deti,
čo si brával
do svojich teplých dlaní,
ako myšlienky a sny,
čo odlietajú na svitaní.
Ale smútiť dôvod nie je,
človek musí premôcť seba.
Spomienka na roky hreje,
ale ďalšie prežiť treba.
Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti mesiaca úcty k starším, pripravil obecný úrad posedenie pre našich občanov,
ktorí sa v tomto roku dožili životného jubilea. Dňa 03. 11.
2011 sme pozvali všetkých oslávencov, ktorí sa v tomto roku
dožili 60, 65, 70, 75, 80 a 85 rokov. Spolu ich bolo 112. Pre
jubilantov sme pripravili občerstvenie a malý darček. Srdcia

našich hostí rozcítili deti z folklórneho súboru Lúžňanček
pásmom krásnych piesní a básni.
„Nikto nezráta, koľkokrát sa vaše láskavé pohladenie,
vaše múdre slovo stalo hojivým balzamom duše trýznenej
súženiami. Syn, dcéra, vnuk, zať, nevesta – všetci prijímajú
vaše dobrodenia ako čosi samozrejmé. Koľkokrát si neuvedomujeme, že vaša tichučká modlidbička za nás krúži sťa
ustaté vtáča nad vodou bezbrehých žiaľov.“ Týmito krásnymi
slovami sa jubilantom prihovoril starosta obce a poprial im
veľa zdravia do ďalších rokov.
O výbornú atmosféru sa postarala dychová hudba Lúžňanka, ktorá už tradične zabáva našich hostí. Svojimi piesňami potešili našich oslávencov, všetci si rezko zatancovali
aj zaspievali. Našim milým oslávencom želáme veľa lásky,
šťastia, radosti, nech ich život plynie bez akejkoľvek starosti.
Dúfame, že všetci sa cítili príjemne a na toto popoludnie budú
ešte dlho spomínať.
PhDr. Eva Veselovská

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Milý priatelia prírody, turistiky a našich krásnych hôr.
Pomaly nám prichádza čas Vianoc, čas kedy si ľudia môžu
vychutnať tú nádhernú atmosféru radosti a pokoja, čas kedy
ľudia vedia že jeden druhého majú. A prichádza aj ten moment, kedy si môžeme zrekapitulovať aj náš turistický rok.
Na začiatku roka sme zorganizovali dve brigády pri čistení
pašienkov. Nezaháľali sme ani v organizovaní turistických
akcií. Vystúpili sme vo Vysokých Tatrách na Chabenec, prešli
sme Kremnické vrchy, zúčastnili sme sa celoslovenského
zrazu turistov v Martine. Počas leta sme už tradične zorga-

Na Kremnických vrchoch.

Na vrchole Veľkej Chochule.

nizovali Hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu a Salatínske
návraty, kde sme sa presvedčili, že príroda láka čoraz viac
a viac ľudí.
Dovoľte v mene KST Lipt. Lúžna Vám poďakovať za priazeň, ktorú nám čím viac a viac prejavujete a popriať Vám
šťastné prežitie Vianočných sviatkov. Zároveň by sme Vás
srdečne počas Vianočných sviatkov pozvali na Štefánsky
výstup na Salatín a Silvestrovský výstup na Fedorku.
KST

Cestou na Chabenec.

MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIATEĽSTVA
Posledný júlový víkend sa v našej obci niesol v znamení
medzinárodných súťaží. V sobotu 30. júla to bol medzinárodný futbalový turnaj, v nedeľu 31. júla medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec.
Po minuloročnom medzinárodnom futbalovom turnaji
v Lužné u Rakovníka sa tento turnaj tento rok uskutočnil na
našom futbalovom ihrisku v Rázstokách. Už v piatok večer sa
naši hostia stretli v jedálni kultúrneho domu kde ich privítal
starosta obce Ing. Albín Husarčík. Tu už boli aj zástupcovia
družobnej obce Lužné u Vsetína, s ktorou medzinárodná
spolupráca začínala. Na tom má zásluhu náš občan Štefan
Kasančík, ktorý je trénerom miestneho TJ Sokol Lužná.
Obec Lužná u Vsetína sa rozkladá na oboch brehoch rieky
Senica. Juhozápadná časť spadá do Vizovických vrchov, severovýchodná časť je súčasťou Javorníkov. Obec je súčasťou
chránenej krajinnej oblasti Beskydy. Obcou prechádza hlavná
cesta a elektrifikovaná trať na Slovensko. Územie obce bolo
osídlené už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka pochádza
však až z roku 1511. Dnes má 580 obyvateľov.
Obec Lužná u Rakovníka vznikla na prelome 11. a 12.
storočia ako osada Horárov, ktorí spravovali severozápadnú
časť Krivoklatských lesov. Tie boli až do druhej polovice
17. storočia majetkom českých panovníkov, najskôr kniežat
neskôr kráľov. V roku 1325 bolo v obci kráľom Jánom Lucemburským udelené zákupné právo. V roku 1685 sa dostala obec
do poddanstva šľachty, najskôr Schwarzenberkov potom Valdštejnov a nakoniec ju vyženili Fürstenberovia, ktorí vlastnili
tunajšie lesy až do 20. rokov minulého storočia. Terajší kostol
sv. Barbory je už od roku 1352 farským kostolom. V súčasnej
dobe má obec 1800 obyvateľov.

Víťazné mužstvo.

Prvenstvo z prvého ročníka, ktorý sa konal vlani v Lužné
u Rakovníka obhajovali naši futbalisti. Turnaj sa začal stretnutím našich družobných obcí o 11:00 hod., v ktorom zvíťazilo
mužstvo Lužne U Rakovníka nad Lúžnou u Vsetína 2:1.
Slávnostné zahájenie turnaja sa uskutočnilo o 12:30 hod.,
pri ktorom starosta obce privítal zástupcov zúčastnených
obcí a hráčom poprial príjemné športové súťaženie a aby sa
im vyhýbali zranenia, veď tento turnaj je dobrou prípravou
na nový súťažný ročník.
V ďalšom stretnutí sa stretlo naše mužstvo s porazeným
prvého stretnutia Lužnou u Vsetína. V tomto stretnutí zvíťazili naši chlapci 2:0 a mohli sa tešiť na súboj o celkového
víťaza turnaja s mužstvom Lužné u Rakovníka. Cez polčas
posledného stretnutia v tomto prípade aj skutočne finálového sa kopali pokutové kopy za zlosovateľný Buletín, ktorý
bol pri príležitosti medzinárodného turnaja vydaný. Každá
premenená jedenástka bola finančne odmenená. Vo finále
zvíťazilo naše mužstvo 3:2 a stalo sa celkovým víťazom turnaja a obhájilo tak minuloročné prvenstvo.
V prestávke turnaja odohrali priateľské stretnutie naši
žiaci ako víťaz II. A triedy s účastníkom I. tr. oblasti Lipt.
Mikuláš mužstvom Lipt. Revúc. Naši chlapci opäť ako celú
jar nesklamali a zvíťazili 5:1.
Pri vyhodnotení turnaja starosta obce Ing. Albín Husarčík
odmenil spomienkovými darmi tých, ktorí sa najviac o túto
spoluprácu pričinili:
– Mirek Papšík – starosta Lužne u Vsetína
– Vaclav Kejla – starosta Lužne u Rakovníka
– Mirek Fajbr – zrodca myšlienky predseda TJ Lužne u Vsetína
Pred tanečnou zábavou, pri ktorej do tanca hrala tanečná skupina Ideal Band z českej republiky bola vylosovaná
hodnotná tobola. Opäť išlo o jedno z vydarených podujatí
v našej obci, ktorých je počas letných prázdnin viacero,
tentokrát však s medzinárodnou účasťou. Stretli sa tu zástupcovia generácii, ktorí ešte nedávno žili v spoločnom
štáte. Pri tejto príležitosti si popriali, aby takéto stretnutia sa
konali pravidelne každý rok vždy v inej obci a už sa tešia na
stretnutie v roku 2012 v Lužné u Vsetína. I keď zábava trvala
do neskorého rána väčšina účastníkov sa tešila na nedeľu
kde v blízkej vzdialenosti od futbalového ihriska sa konali
medzinárodné majstrovstvá SR v strihaní oviec.

Starostovia družobných obcí.

TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE V MINIFUTBALE ROK 2011
Už sa stalo tradíciou, že druhú sobotu v mesiaci august sa
na našom viacúčelovom ihrisku v Rázstokách s umelou trávou
uskutočňuje futbalový turnaj v minifutbale o pohár starostu
obce. Tento deň v roku 2011 pripadol na 13. august.
Do súťaže sa prihlásilo osem mužstiev, ktoré v skupine
A boli mužstvá: Skalní, Serafins, Martinček, Old boys.

V skupine B boli mužstvá: Lyžiari, Gorani, Nádeje PLF
a Hasiči. Turnaj sa hral v skupinách systémom každý s každým 2x 10 min. s 5 min. prestávkami.
Prvé dve mužstvá s každej skupiny postúpili do semifinále
kde križovaným systémom víťaz jednej skupiny s druhým
z druhej skupiny a opačne bojovali o postup do finále.

Porazené mužstvá potom bojovali o tretie miesto. Víťazom
A skupiny sa stalo mužstvo Skalných, ktoré sa o postup do
finále stretlo s mužstvom Lyžiarov, ktorí boli v B skupine na
druhom mieste. Víťazom B skupiny sa stali Gorani a o postup do finále bojovali s druhým mužstvom a A skupiny
Martinčekom.
Vo finále sa stretli mužstvá Goranov a víťaz predošlých
ročníkov mužstvo Skalných. Zvíťazilo mužstvo Goranov,
ktoré po dvoch rokoch prevzalo putovný pohár od Skalných.
Na 3. mieste skončili Martinček, ktorý zvíťazil nad Lyžiarmi.

Na konci turnaja okrem ocenených mužstiev boli ocenení aj
najlepší hráči turnaja.
Brankár: Peter Veselovský (Maťuga)
Strelec: Luboš Glemba (Pánik) s 8 gólmi
Hráč:
Mgr. František Bebko – p. kaplán farnosti
Podujatiu prialo aj príjemné letné počasie zúčastnení sa
mohli občerstviť pri stánkoch rýchleho občerstvenia a zabaviť
pri hudbe, ktorú sprevádzal Juraj Šalát. Na dobré pripravené
podujatie sa môžeme opäť tešiť na druhú augustovú sobotu
roku 2012.

Nástup mužstiev.

Najlepší hráč turnaja.

Víťazné mužstvo.

OFK Liptovská Lúžna – Hodnotenie jesennej časti ročníka 2011/12
Ako aj po iné roky OFK prihlásil do súťažného ročníka
štyri družstvá. Niektoré nám robia dobré meno iným sa zas
nedarilo.
Kormanov pohár
Naši najmladší nám robia radosť, tak ako aj vlani, keď sa
stali celkovými víťazmi Kormanovho pohára. Súťaž začali
excelentne a na tejto vlne sa viezli veľmi dlho, dokonca zdolali
aj lídra tabuľky z Liptovskej Teplej, až prišla nešťastná remíza
v Liptovských Sliačoch, keď v poslednej minúte nastaveného
času za veľkého prispenia rozhodcu sme inkasovali vyrovnávajúci gól na 1:1. Chlapci zdolali dokonca aj Ružomberok
3:1 ale v poslednom kole sme nedokázali poraziť Ľubochňu,
napriek enormnému úsiliu a vynikajúcemu finišu, keď naši
prehrávali už 1:3 to dotiahli aspoň na remízu. Kormanovci
zimujú na peknej druhej priečke tabuľky a to aj napriek odchodu viacerých hráčov do vyššej vekovej kategórie. Chalani
pod vedením Mgr. Mihálika, Igora Husarčíka a Petra Veselovského nepoľavili zo svojej usilovnosti a nasadenia a robia
dobré meno Lúžňanskému OFK.
Žiaci
Naši starší žiaci ako nováčik I. triedy Obl. FZ LM sa nestratili ani tento krát. Odohrali vynikajúce víťazné zápasy, ale tu
boli aj súperi na inej úrovni, preto 5. miesto a 27 bodov po

polovici súťaže je viac ako sľubné. Nebyť smolných zápasov
v Likavke a Liptovskej Štiavnici, nešťastných zápasov doma
s lídrom súťaže s Liskovou 1:2 a Palúdzkou 0:1 v ktorých nám
chýbala podpora publika a hlavne rodičov týchto talentov,
určite by na tom boli naši žiaci ešte lepšie. Ani tu tréner Peter
Veselovský nepoľavil z nárokov na hráčov a spolu s usilovnosťou, nasadením a disciplínou sú na dobrej ceste za výbornými
výkonmi a výsledkami. Toto je prísľub do budúcej sezóny aj
do budúcnosti aj nášho OFK.
Dorast
Dorastenci neprekročili svoj tieň z minulej sezóny, keď
sa zachránili s odretými ušami. Tento krát sú na tom ešte
horšie, pretože zimujeme na samom dne tabuľky I. triedy,
čo je po dlhých rokoch v 5. lige doslova „tragédia“. Tréneri,
ktorých súčasťou som aj ja nezvládli týchto 15- až 18-ročných
chlapcov. Tu ale treba napísať, že absentuje podpora rodičov
– bývalých futbalistov, kedy predsa len rešpekt voči trénerovi
– otcovi je určite iný. Sám som pocítil aké ťažké je viesť týchto
nedisciplinovaných, drzích, pohodlných a v niektorých prípadoch aj rozmaznaných chlapcov. Preto apelujem na rodičov,
aby prehodnotili svoj nezáujem o svojich,, dorastencov“ a pridali ruku k dielu. Terajší tréneri končia a ak sa nenájdu noví,
končí aj dorast. Hodnotiť tu niet čo, zo štrnástich zápasov
chlapci nazbierali iba sedem bodov, za víťazstvo v Dúbrave

1:2, doma s Ondrášovou 5:3 a remízu s Palúdzkou 1:1. Toto
je žalostne málo. Po veľmi zlej životospráve, nezáujme o tréningy a zápasy to nemohlo dopadnúť ináč.
A mužstvo
U Ačka sme čakali omnoho lepšie umiestnenie ako je
súčasné 9. miesto v tabuľke II. triedy. Chalani začali súťaž
výborne, keď po 3 kole boli dokonca lídrami tabuľky. Tu
však nastal zlom a miesto toho, aby ich vedenie v tabuľke
motivovalo prišiel opak a mužstvo prestalo trénovať, niektorí
hráči dokonca ignorovali trénerov a tomu nasvedčovali aj
výsledky, keď sme nasledujúcich sedem kôl nevyhrali a získali iba jediný bod za remízu doma s Ľubochňou. Musím
ale podčiarknúť že nešlo iba o výsledky ale o prístup väčšiny
hráčov, keď na zápasy chodili v lepšom prípade jedenásti
a do Vavrišova dokonca ôsmi aj to nie v ideálnom stave,
preto museli nastúpiť aj zranení hráči. Tu som sa pozastavil
nad tým, kde títo hráči majú zodpovednosť, úctu k starším
ľuďom a funkcionárom, čo pre futbal v minulosti niečo
Trieda: I. trieda žiaci
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Lisková
14
13
0
1 86 : 6 39
2. Východná
14
10
0
4 59 : 19 30
3. Palúdzka
14
9
3
2 32 : 17 30
4. Likavka
14
8
4
2 45 : 24 28
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lipt. Lúžna
Bobrovec
Dúbrava
Biely Potok
L. Sliače
L. Štiavnica
L. Revúce
Ľubochňa
Ludrová
Černová

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
6
6
5
3
2
3
2
1

0
2
4
2
1
2
4
0
2
2

5
4
4
6
8
9
8
11
10
11

Trieda: I. trieda dorast
klub
zápasy výhry remízy prehry
1. Bobrovec
14
13
0
1
2. Švošov
14
12
0
2
3. Hubová
14
12
0
2
4. Palúdzka
14
7
3
4
5. Ludrová
14
7
0
7
6. Iľanovo
14
6
2
6
7. Lúčky
14
6
1
7
8. Dúbrava
14
5
1
8
9. Ľubochňa
14
4
3
7
10. L. Štiavnica
14
5
0
9
11. Svätý Kríž
14
3
4
7
12. Smrečany Žiar 14
4
1
9
13. L. Ondrašová
14
3
2
9
14. Lipt. Lúžna
14
2
1
11

29
41
22
23
32
20
15
11
15
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

16
22
26
43
42
34
33
85
40
35

27
26
22
20
16
11
10
9
8
5

skóre
body
59 : 15 39
80 : 11 36
63 : 18 36
19 : 24 24
33 : 30 21
22 : 21 20
22 : 45 19
24 : 38 16
24 : 36 15
29 : 43 15
22 : 37 13
15 : 41 13
18 : 42 11
18 : 47 7

robili a v súčasnosti aj robia. Po dohode s trénermi prišlo
k zmene na tomto poste. K mužstvu prišli noví kormidelníci
Ján Veselovský a Jozef Piller. Pod dohľadom šeftrenéra Petra
Veselovského. Po dohovore chlapci zmenili prístup a dostavili
sa aj výsledky, keď v posledných piatich zápasoch jesene
získali 13 bodov a vyhli sa tak úplne spodným priečkam
v tabuľke. Príde zimná príprava a tu sa ukáže čo v hráčoch
je, či zmenili prístup, názor a pohľad na OFK. Ak budeme
pokračovať v nastúpenom trende, určite poskočíme na horné
priečky tabuľky. Novým trénerom sa účinkovanie v II. triede
máli, čo je prísľub do budúcnosti.
S ukončením futbalového roku 2011 OFK zorganizoval
stretnutie bývalých hráčov a osobností z Liptovskej Lúžnej.
Zápas vyšný koniec – nižný koniec sa uskutočnil v krásnu
jesennú nedeľu a bez ohľadu na výsledok tohto stretnutia
všetci aktéri boli spokojní, pretože po vyčerpávajúcich 90 minútach urputného boja nielen so súperom si chlapi posedeli
v klubovni OFK pri dobrej klobáse, súdku piva a v priateľskej
atmosfére si zaspomínali na bohatú futbalovú minulosť ako
aj na prítomnosť. Akciu zasponzoroval p. Poliak.
Na záver by som chcel zaželať všetkým futbalovým
priaznivcom, funkcionárom a hráčom príjemné prežitie
Vianočných sviatkov a Šťastný Nový rok.
Daniel Veselovský
Predseda OFK
Trieda: Kormanov pohár ml. žiaci A
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
1. L. Teplá
8
7
0
1 45 : 7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lipt. Lúžna
L. Sliače
Ružomberok
Dúbrava
Kalameny
Ľubochňa
Lisková
Stankovany

8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
4
3
3
2
2
0

2
2
1
0
0
2
1
0

0
1
3
5
5
4
5
8

29
22
41
18
12
24
17
6

:
:
:
:
:
:
:
:

11
12
17
29
30
35
21
52

body
21
20
17
13
9
9
8
7
0

Trieda: II. trieda dospelí
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Ľubochňa
14
10
2
2 58 : 13 32
2. Bobrovec
14
9
3
2 27 : 13 30
3. Podtureň
14
9
0
5
31 : 24 27
4. Lipt. Revúce
14
8
1
5 32 : 21 25
5. Iľanovo
14
8
1
5 39 : 36 25
6. Východná
14
7
3
4 30 : 35 24
7. Vavrišovo
14
7
2
5 36 : 30 23
8. Part. Ľupča
14
7
0
7 27 : 28 21
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lipt. Lúžna
Biely Potok
Gálovany
Komjatná
L. Štiavnička
Hybe

14
14
14
14
14
14

6
6
5
2
2
2

2
2
0
3
1
0

6
6
9
9
11
12

29
20
21
17
21
21

:
:
:
:
:
:

22
18
36
40
43
50

20
20
15
9
7
6
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