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170-ROČNÝ JUBILANT
Na tento rok pripadá okrúhle výročie postavenia a požeh
nania kostola Najsvätejšej Trojice v Liptovskej Lúžnej. Toto
výročie je dôvodom na chvíľu sa pozastaviť a spätne si pre
mietnuť významné udalosti, ktoré zasahujú aj do našich ži
votov.
Posvätné miesto nášho chrámu dýcha Božou prítomnos
ťou, ale aj pracovitými a zbožnými predkami, ktorí ho vysta
vali, okrášlili, opatrovali, a v ktorom sa po ťažkej práci
zhromažďovali, aby počúvali Božie slovo, modlili sa a prijí
mali sviatosti.
Písal sa rok 1843, keď bol požehnaný základný kameň
nového kostola a farárom v Liptovskej Lúžnej bol Ján Samue
li. Stavba kostola v novoklasicistickom štýle napredovala
rýchlo a už po piatich rokoch bola postavená. V búrlivom
roku 1848 bol kostol slávnostne požehnaný. Panovník Ferdi
nand V. daroval novopostavenému kostolu oltárny obraz
Najsvätejšej Trojice. František Finkler zhotovil dvanásť regis
trový organ. Do veže kostola bol prenesený zvon zo starého
kostola z roku 1653. Farár Ľudovít Čurjak dal namaľovať
obrazy v presbytériu: Panny Márie Nanebovzatej a svätých
Ambróza a Augustína. Kostol na prelome storočí vymaľoval
maďarský maliar Bartolomej Székely a oltáre boli vyrobené
v prvej dekáde 20. storočia v tirolských dielňach.
Vďaka patrí ale aj všetkým aj keď len Bohu známym obe
tavým veriacim, pričinením ktorých kostol prežil nepriazeň
ľudskej zloby a ideológie totalitného zriadenia. Vďaka nim
sa kostol Najsvätejšej Trojice nielen zachoval, ale aj slúži do
dnešných čias.
Chrám v Liptovskej Lúžnej stojí na vyvýšenom mieste,
nech stojí na vyvýšenom mieste aj v našom živote. S radosťou
a vďačnosťou prichádzajme do nášho svätostánku, aby nás
učil sám Boh. S pomocou Ducha Svätého sa usilujme žiť ako
skutoční Ježišovi učeníci: v odpúšťaní, v porozumení, v lás
ke a v pokoji so všetkými ľuďmi. Kráčajme vždy vo svetle
Pánovom. Takýmto spôsobom prejavme Pánu Bohu vďaku

aj za náš kostol, ktorý prinášal pomoc, ochranu a požehnanie
nielen naším predkom, ale nech aj nám v terajších časoch.
Chráňme a zveľaďujme dedičstvo našich otcov. Svieťme vie
rou, ktorá je založená na živom Kristovi. Svieťme láskou,
ktorá dokáže aj účinne pomôcť, a nádejou, ktorá dáva silu
k statočnému životu, a tak nás prevedie aj cez jeho ťažkosti
a pokušenia do nebeskej vlasti. Pretože On, Trojjediný Pán
Boh, nás miluje večnou láskou a Jeho milosť trvá naveky.
Jozef Trstenský, farár

Kostol Najsvätejšej trojice.

Foto: archív OcÚ

V ŠKOLSKÝCH TRIEDACH JE OPÄŤ ŽIVO
Leto a prázdniny sú už preč, skončilo sa obdobie odpo
činku, žiackeho leňošenia či dopoludňajšieho vyspávania.
3. septembra sa triedy naplnili školským ruchom a džavotom
kamarátov, ktorí sa predbiehali, aby si mohli vyrozprávať
zážitky z prázdnin. Mnohí videli cudzie krajiny, navštívili
vzdialenejších či blízkych príbuzných. Pevne verím, že si aj
dostatočne oddýchli a získali chuť do učenia, veď azda ani
netreba zdôrazňovať, aký obrovský význam má vzdelanie
pre mladých ľudí v dnešnej hektickej dobe. Všetko okolo nás,
celý svet, sa rýchlo mení a spoločnosť očakáva, že na trh
práce vstupujú ľudia zrelí, samostatní, kreatívni, schopní
rýchlo sa zorientovať v spleti mnohých predpisov a disponu
jú dostatočným množstvom vedomostí, ktoré vedia adekvát

ne využiť. Za samozrejmosť sa pokladá, že človek má solíd
ne základy vzdelania, ovláda cudzie jazyky, pri práci využí
va informačno-komunikačné technológie.
V školskom roku 2018/2019 sa na cestu tajuplného odha
ľovania vedomostí v našej základnej škole vybralo spolu 200
žiakov v desiatich triedach. Edukáciu zabezpečuje 16 učiteľov
a 1 asistentka učiteľa. Podľa inovovaných školských vzdelá
vacích programov budú v tomto školskom roku postupovať
žiaci 1. až 8. ročníka základnej školy, žiaci 9. ročníka dokon
čia základné vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho
programu z roku 2008. Žiaci základnej školy, ktorí navštevu
jú školský klub detí, pracujú podľa výchovného programu
pod vedením 3 vychovávateliek.

Čaká nás kus cesty, ktorá je spojená s opakovaním, utvr
dzovaním, odhaľovaním, porovnávaním, overovaním a hod
notením. Veľa žiakov sa do školy teší, stretávajú sa tu so
svojimi kamarátmi, dychtia po nových vedomostiach, tešia
sa zo svojho úspechu dosiahnutého pri testovaní či predme
tových súťažiach. No nájdeme aj takých žiakov, ktorí prichá
dzajú do školy akoby rozospatí, pokračujú v snívaní o hraní
a behaní po vonku. Do určitej miery je to prirodzené, veď
práve pedagogickí zamestnanci od žiakov požadujú, aby sa
namáhali premýšľaním a uvažovaním, predostierajú im
množstvo učiva spojené so skúšaním, písomkami, tvorbou
prác a projektov na zadanú tému. Nútia žiakov, aby opustili
sociálne siete a počítačové hry, chcú od nich, aby počítač
využívali na zmysluplné ciele, aby sa spisovne vyjadrovali
a efektívne komunikovali tvárou v tvár, aby sa vrátili do rea
lity a putovali za vzdelaním. Táto cesta je určite neľahká,
nasávanie informácií sprevádzajú aj určité strasti a útrapy,
preto je tu mimoriadne dôležité súhlasné pôsobenie učiteľa
a rodiča, pretože škola dnešným mladým ľuďom skutočne
pomáha vybudovať si stabilný základ života. Práca pedagóga
je neobyčajne náročná, preto prajem našim učiteľkám a uči
teľom veľa síl, trpezlivosti a tvorivého elánu pri napĺňaní
cieľov školského vzdelávacieho programu.
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR pripra
vilo v tomto školskom roku pre žiakov niekoľko druhov
testovaní. Už 21. novembra budú testovaní žiaci 5. ročníka
zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, kde si ove
ria kompetencie, ktoré si rozvinuli na 1. stupni. Deviataci
budú testovaní zo slovenčiny a matematiky 3. apríla 2019.
Národný ústav certifikovaných meraní vybral našu školu aj

na on-line testovanie, a tak si naši žiaci už pravidelne overu
jú svoje poznatky cez internet. Výsledky, ktoré nám NÚCEM
zaslal, hovoria o tom, že naši žiaci tu nielen obstáli, ale
mnohých aj o hodne predbehli. Najbližšie internetové testo
vanie čaká našich žiakov už v prvých novembrových dňoch.
Ministerstvo zdravotníctva SR bude v tomto školskom roku
uskutočňovať u 7 – 9-ročných žiakov základné atropometric
ké merania (telesná výška, hmotnosť...), aby si vytvorilo
obraz o súčasnej populácii a zistené údaje mohlo porovnávať
s ostatnými štátmi.
Každý školský rok prináša niečo výnimočné, niekto nový
prichádza, niekto odíde. Čaká nás desať mesiacov práce,
v ktorej môžeme ukázať svetu, že sme schopní plniť aj ná
ročné úlohy. Okrem výchovno-vzdelávacej práce je v škole
vždy čo zveľaďovať, inovovať, revidovať, modernizovať. Tu
patrí naše úprimné poďakovanie starostovi obce, Ing. Albí
novi Husarčíkovi, za realizáciu jednotlivých projektov, ktoré
mám umožnili realizovať výchovu a vzdelávanie v moder
ných podmienkach.
Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí s nami trpezlivo
spolupracujú pri plnení úloh: Obecnému zastupiteľstvu
v Liptovskej Lúžnej, celému vedeniu Obecného úradu v Lip
tovskej Lúžnej, Rade rodičov, Rade školy pri ZŠ s MŠ Liptov
ská Lúžna, všetkým kooperujúcim organizáciám, kolegyniam
z materskej školy, vychovávateľkám, prevádzkovým zamest
nancom a Vám všetkým, ktorí nám držíte palce. Dúfam, že
v tomto školskom roku zažijeme len príjemné chvíle vzdelá
vania, upevníme si dobré medziľudské vzťahy a budeme sa
tešiť z dobrých výsledkov našej práce.
PaedDr. Marián Mikulka, riaditeľ ZŠ s MŠ

ČO ROBIA ŠKÔLKÁRI V JESENI?
Po lete k nám prišla krásna pestrofarebná jeseň. Ulice
plné popadaného lístia, lietajúce pavučinky v povetrí, ideál
ny čas na prechádzky prírodou, čas zberu plodín, čas návra
tu do škôl a škôlok. Zmeny v prírode najmä u detí možno
pozorovať dosť zjavne. Kým v lete venujú takmer
všetku svoju pozornosť aktivitám vonku, stávajú
sa na jeseň pokojnejšími, prejavujú viac záujmu
o čítanie kníh, maľovanie či iné majstrovanie. Aj
hračky v škôlke bývajú nanovo objavené. Jeseň
má pre ne svoje zvláštne čaro. Môžu sa hrať von
ku s blatom, behať po kalužiach, zbierať gaštany
alebo si púšťať šarkana. Materskú školu navštevu
je v tomto školskom roku 60 detí. Niektoré k nám
prídu ešte v priebehu roka. Pracujeme v troch
triedach s celodennou prevádzkou, v ktorých sú
deti rozdelené spravidla podľa veku. Prvé mesiace
prebiehalo adaptačné obdobie na prostredie v MŠ, rovesníkov
i zamestnancov MŠ. Pomaly sa deti v MŠ adaptovali, v mlad
šom oddelení padne ešte kde tu slzička za maminkou, čo
časom istotne skončí. Začali sme s prvými aktivitami podľa
nášho vzdelávacieho programu Pramienok. Rozvíjame u de
tí predčitateľskú gramotnosť, kreslíme, modelujeme, spieva
me, počítame, čím sa snažíme rozvíjať detí po všetkých
stránkach osobnosti. V MŠ sme mali už jeden koncert na
tému ľudské telo a divadielko prišla jeseň. Deti si to užívali,
pretože sa stali aj účastníkmi divadla a plnili rôzne aktivity,
za čo dostali sladkú odmenu. Pretože nám krásne počasie
dovoľuje chodíme s deťmi vonku na prechádzky do našej
krásnej a zdravej prírody, alebo si užívajú deti pobyt vonku
v okolí MŠ na hracích prvkoch školského dvora. Rozbehli sa
krúžkové aktivity – krúžok šikovné jazýčky, ktorý vedie

p. učiteľka Mgr. Ľuboslava Mydliarová rozvíja komunikačné
zručnosti detí, výtvarný krúžok pod vedením Mgr. Mirky
Paludovej zo SZUŠ v Ružomberku, rozvíja cit pre umenie
a krásu tiež grafomotoriku deti, ktorá je potrebná pred vstu
pom do ZŠ. Rodičia prejavili záujem aj o iné jazy
ky angličtinu, nemčinu a pohybové aktivity, s čím
nám je nápomocné Centrum Fit spolu pod vede
ním Mgr. Ivany Veselovskej. Našim deťom s veľ
kou láskou pomáha aj RZ pri ZŠ s MŠ pod vedením
Anky Mydliarovej zakúpením nového domčeka
na školský dvor aj pri organizovaní spoločných
aktivít s deťmi ZŠ. Aby mali deti v prvom rade
pekné a bezpečné prostredie, kde by sa mohli
rozvíjať, potrebujeme aj finančné prostriedky.
Okrem prostriedkov z poplatkov rodičov, a prí
spevku na predškolákov nám pomáha s financo
vaním zariadenia náš zriaďovateľ. Máme vďaka nemu zre
konštruovanú budovu MŠ, prekrytie budovy, vymenené
okná, zateplenie, znížené stropy, novší systém vykurovania,
čo je neporovnateľné s MŠ pred 5-10 rokmi, kedy tam bolo
veľmi chladno. Triedy sa vybavili postupne novým nábytkom,
učebnými pomôckami a hračkami. Deti pracujú s interaktív
nymi knihami, elektronickými hračkami, máme dve interak
tívne tabule, zrekonštruovali sme WC zariadenia vo všetkých
troch triedach. Pán starosta nám prisľúbil aj nové hracie
prvky na školský dvor, ktorý je potrebné v budúcnosti vyno
viť. Preto naša vďaka patrí súčasnému starostovi Ing. Albí
novi Husarčíkovi, za starostlivosť, financovanie a záujem
o existenciu MŠ v Liptovskej Lúžnej počas jeho volebného
obdobia a prajeme mu veľa zdravia do ďalších rokov práce.
Bc. Janka Mydliarová
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PRÁZDNINOVÉ NÁVRATY
Náš prvý prázdninový týždeň v ŠKD bol plný zábavy.
Hneď v pondelok sme boli na výlete v Bánskom – tam sme
si opekali špekáčiky, po ktorých sme si pochutnali na zdra
vom dezerte – čučoriedkach, jahôdkach a malinách, ktoré
sme si nazbierali. Súťažili sme v hádzaní šišiek na cieľ, púš
ťaní lodičiek v potôčiku, prekonávali prírodné prekážky,
hrali sme sa stromovú naháňačku, zbierali a poznávali by
linky a ich liečivé účinky na naše zdravie.
V utorok sme sa vybrali autobusom na Donovaly. Navští
vili sme hlavné mesto detí – Donovalkovo, kde sme zažili deň
plný zábavy a tvorivosti. Veľa sme sa aj naučili a získali sme
vodičský a farmársky preukaz. Počasie nám prialo a nám sa
ani nechcelo ísť domov.
V stredu sme sa vydali opačným smerom. Cieľom našej
cesty bola Liptov Aréna pri Tatralandii v Liptovskom Miku
láši, kde sme navštívili expozíciu z legokociek. Obdivovali
sme krásne scenérie, lode, letiská, koľajisko po ktorom pre
mával vláčik a iné krásne výtvory z lega. Z veľkého množstva
aktivít, sme si vyskúšali skoro všetky:

– vytváranie lego-obrázkov podľa predlohy, alebo vlastnej
fantázie
– voľné kreatívne skladanie z lego-skladačiek rôznych
veľkostí
– preteky s lego – autami na diaľkové ovládanie
– hranie originálnych stolných hier
– maľovanie legom na grafity stenu...
Potom sme sa v centre mesta osviežili zmrzlinou a v ob
chodnom dome sme si nakúpili hračky a darčeky domov.
Zážitkom bola aj cesta vlakom tam aj naspäť, nakoľko niek
torí z nás ešte vlakom necestovali.
Štvrtok – štátny sviatok, sme boli doma, a zbierali sme
sily na piatok, ktorý sa niesol v športovom duchu. Súťažili
sme v rôznych disciplínach za ktoré sme získavali body.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami a všetci ostatní
sladkosťou.
Smejkovia 1. odd. ŠKD
s pani vychovávateľkou
Valušiakovou
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BILANCOVANIE 2018
Čo sa nedá zastaviť a spomaliť je čas, a aj nám uplynuli
4 roky ako voda, a tak môžeme bilancovať našu prácu.
Volebné obdobie sme začali rekonštrukciou verejného
osvetlenia na ktoré sme získali 143 000 Eur z eurofondov.
Bola to prvá etapa rekonštrukcie.
Z ministerstva vnútra sme získali financie na kamerový
systém v centre obce a tak sme ho v roku 2015 zrealizovali.
Pre členov jednoty dôchodcov v obci sme vybudovali klub
dôchodcov v priestoroch bývalého baru, kde sa členovia pra
videlne stretávajú a vyvíjajú svoju činnosť.
Zrealizovali sme tiež oplotenie penziónu Salatín.
V závere roku 2015 sme zrealizovali 2. etapu rekonštruk
cie verejného osvetlenia na ktorú sme získali taktiež finanč
né prostriedky z eurofondov 141 000 Eur.
V obci máme kompletne zrekonštruované verejné osvet
lenie s úspornými svietidlami a ich dvojnásobným počtom
oproti predchádzajúcemu stavu.
Pri nízkej hladine vody sme opravovali najviac poškodené
mosty. Zamerali sme sa hlavne na opory a spodnú stavbu
mostov.
Odkanalizovali sme budovu ZŠ a telocvične. Tu sme vlast
ne vybudovali novú kanalizáciu pre odvod odpadových vôd.
Druhá kanalizácia odvádza dažďovú vodu z obidvoch budov.
Financie sme získali aj na kamerový systém, ktorý moni
toruje priestory okolia ZŠ, telocvične a futbalového ihriska.

V krátkom časovom úseku sme vybudovali denný stacio
nár, nakoľko sa mali meniť normy a požiadavky na zariade
nia denných stacionárov. V súčasnosti je stacionár v prevádz
ke, no nie je plne obsadený, čo komplikuje financovanie jeho
prevádzky. Prostredie stacionára je príjemné a jeho užívate
lia sa tu cítia veľmi dobre.
Medzi najväčšie akcie v obci patrilo aj zateplenie telocvič
ne. Financie sme získali mimo rozpočtu obce 111 000 Eur.
Takto je telocvičňa pekná aj zvonka. Tešíme sa, že je využí
vaná žiakmi ZŠ aj športovcami na tréningy, ženami na večer
né cvičenie a športu chtivými občanmi.
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Nová zvonica.

Finančné prostriedky sme získali aj na rekonštrukciu
vnútorných priestorov obecného úradu. Rekonštruovali sa
stropy, steny, podlahy, elektrické rozvody, počítačová sieť,
dvere, zakúpil sa nový nábytok. Obecný úrad je teraz naozaj
moderný zodpovedajúci súčasnej dobe.
Na vyšnom cintoríne sme postavili novú zvonicu, ktorá
je kópiou tej pôvodnej. Tá už bola poškodená a nedala sa
rekonštruovať. Myslím, že nová citlivo dotvára prostredie
cintorína.
Financie sme získali aj na tretí kamerový systém, ktorý je
umiestený na vyšnej hasičskej zbrojnici a monitoruje jej
okolie. Tu bola často ničená autobusová čakáreň. Po roz
miestnení kamier je zatiaľ kľud.
Začali sme s prestavbou drevenice u Ondrášika na múzeum
ľudovej kultúry. Zrekonštruovali sme kompletne krov a kry
tinu budovy. Finančne prostriedky sme získali tiež mimo
rozpočtu obce. Ďalšie financie chceme získať z rôznych
projektov.
K protipožiarnej bezpečnosti sme prispeli rekonštrukciou
protipožiarneho potoka u Forgaty.
S environmentálneho fondu sme získali financie na stro
jové vybavenie zberného dvora. Za tieto peniaze sme kúpili
traktor, dvojnápravovú vlečku, reťazový nakladač kontajne
rov, podkopové zariadenie čelný nakladač a prídavné zaria
denia k traktoru.
V tomto roku 2018 sme zrekonštruovali tanečnú sálu
a sociálne zariadenie pri nej. Návštevníkom sa naozaj páči.
Časť finančných prostriedkov sme získali z min. financií.
Tiež sme pri sále spravili nový nerezový prístrešok a nové
zábradlie.
Zábradlie sme vymenili aj pri vchode do obecného úradu
a bude sa meniť aj do kinosály.
Nové obklady dostali aj všetky vonkajšie schodištia (obec
ný úrad, kinosála, tanečná sála, kuchyňa, klub dôchodcov)
Zámkovú dlažbu dostalo nádvorie pred obecným úradom.
Tu chceme pokračovať v prácach budúci rok a dlažbu položiť
k ceste a prepojiť k pamätníku.

Dláždený chodník sme vybudovali aj pred novým cinto
rínom, nakoľko tu chodí veľa občanov.
Štvrtý kamerový systém, na ktorý sme získali finančné
prostriedky bol umiestený na dom smútku a monitoruje jeho
okolie a okolie kostola.
Návštevníkom nižného a vyšného cintorína uľahčí večer
nú cestu novovybudované verejné osvetlenie.
Na nižnom cintoríne sme tiež osadili nový centrálny kríž.
Drevo zo stromu spíleného pri kostole sme využili na
zhotovenie 4 sôch. Je to Lúžnaňská nevesta v kroji, Lúžňan
v kroji a postavy z nášho erbu – medveď a strieľajúci muž.
Zrekonštruovali sme aj vyšnú hasičskú zbrojnicu na čo
sme získali 30 000 Eur z projektu.
Podali sme aj druhý projekt, znovu sme boli úspešný
a získali sme v októbri ďalších 26 000 Eur.
Bezpečnosť chodcov v centre obce a detí idúcich do ško
ly ma zvýšiť novovybudovaný chodník v centre obce. Kana
lizácia umiestená pod ním má odvádzať dažďovú vodu
z povrchu cesty. Dlhý čas nám zabralo vybavovanie pozem
kov a rôznych povolení na túto stavbu.
Financie sme získali aj na rekonštrukciu futbalových
šatní, staré už nevyhovovali hygienickým požiadavkám a no
vé by mali poskytnúť príjemné prostredie pre našich futba
listov. V budove budú i sociálne zariadenia pre divákov
a návštevníkov rôznych podujatí na futbalovom ihrisku.
Chceme ešte realizovať rekonštrukciu vestibulu pred ki
nosálou (strop, steny, podlaha, elektrické rozvody, kúrenie).
Začína sa budovať kanalizácia na vyšnom konci na ulici
do Potoka. Príprava trvala takmer tri roky.
Vyasfaltovala sa časť štátnej cesty tretej triedy v našej
obci, ktorá je v správe Žilinského samosprávneho kraja.
Pokračovať by sa malo v nasledujúcich rokoch.
My sme vyasfaltovali miestne komunikácie k nižnému
cintorínu, k pomníku na Kečke a ďalšie dva kratšie úseky.
Pripravujeme uloženie optických káblov v obci pre vyso
korýchlostný internet. Ocenia to hlavne mladí ľudia, ktorí ho
hojne využívajú.

Denný stacionár.

Strojové vybavenie.

Drevenica – múzeum.

Nový kríž – nižný cintorín.
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Z tohto dôvodu musíme počkať s asfaltovaním niektorých
ulíc, nakoľko káble pôjdu zemou a časť aj po stĺpoch.
Zrekonštruovali sme záchyt prameňa medokýša Kubo.
Celý záchyt a kadlub je z nerezovej ocele a mal by vydržať
dlhé roky, pokiaľ mu dajú vandali pokoj. Tu patrí poďakova
nie dobrovoľníkom, ktorí sa rekonštrukcie zúčastnili.
Zakúpili sme osobný automobil DACIA.
Za uplynulé obdobie sme pripravili množstvo projektov
na získanie finančných prostriedkov, či už to boli na euro
fondy, ministerstvá, rôzne nadácie.
V poslednom období sme získali z eurofondov 110 000 Eur
na podporu domáceho kompostovania. Každá domácnosť do
stane kompostér v cene cca 100 Eur na domáce kompostovanie.
Schválený máme aj projekt cezhraničnej spolupráce
s partnerom Lužná u Vsetína. Je to takmer 20 000 Eur. S tých
to financií zakúpime altánky, stoly, lavice a ďalšie prostried
ky. Financované budú aj kultúrno-spoločenské akcie u nás
aj u partnera.
Čakáme na vyhlásenie výzvy na veľký projekt, kde chce
me získať financie na zriadenie múzea ľudovej kultúry.
Sme členom miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov a tu
máme odsúhlasených 56 000 Eur na detské ihriská. Budúci
rok by sa mohol tento projekt realizovať.
Nakoľko po spustení prevádzky zberného dvora sa uká
zalo, že veľkoobjemového a triedeného odpadu je veľké
množstvo, chceme zvýšiť kapacitu zberného dvora. Vypra
covali sme projekt rozšírenia zberného dvora, kde by bola
nová prevádzková budova, zastrešené boxy, ako aj strojové vy
bavenia. Projekt je v štádiu schvaľovania a mal by byť úspešný,
čo pomôže k čistote životného prostredia. I keď veľké množ
stvo odpadu v zbernom dvore nám robí starosti, som rád, že
ho občania vozia práve sem a nekončí niekde v prírode.
Ďalšie financie sme získali z projektov na podporu špor
tu, na minifutbal a viacúčelové ihrisko s umelou trávou, na
podporu kultúry – na drevenicu, na 40. výročie založenia
Folklórnej skupiny Lúžňaň, na regionálny rozvoj – na lavičky
a kvetináče, na náučné tabule.

Ďalej sme získali 3 000 Eur na detské ihrisko MŠ, tu ku
pujeme prvky podľa požiadaviek MŠ.
Pri získavaní finančných prostriedkov mimo rozpočtu
obce sme boli pomerne úspešní, bez týchto financií by sme
ťažko dosiahli uvedené výsledky.
Financie z eurofondov v takomto rozsahu budú na Slo
vensko prúdiť len do roku 2020. Máme dva roky na to, aby sme
pripravili úspešné projekty a získali financie na rozvoj obce.
Z bežných prác môžem spomenúť údržbu verejných
priestranstiev, kosenie buriny, opravy verejných budov, údržba
športovísk (futbalové ihrisko, tréningové ihrisko, ihrisko
s umelou trávou, tenisový kurt, detské ihrisko) a ďalšie.
Podstatne sa znížil počet pracovníkov na aktivačných prá
cach, a tak niekedy máme problém zabezpečiť niektoré práce.
Za posledné 4 roky sme získali finančné prostriedky mimo
rozpočtu obce vo výške viac ako 800 000 Eur.
Boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia, re
konštrukciu obecného úradu, rekonštrukciu tanečnej sály,
na kamerový systém v obci, na zateplenie telocvične, pre
stavbu drevenice na múzeum ľudovej kultúry, zberný dvor
– strojové vybavenie, rekonštrukcia vyšnej hasičskej zbroj
nice, výstavba futbalových šatní, nákup lavíc, odpadových
košov a kamenných kvetináčov na vonkajšie použitie, opra
vu viacúčelového ihriska, nákup náučných tabúľ, kultúrne
podujatia, na nákup kompostérov do každej domácnosti, na
detské ihrisko v MŠ a ďalšie. Náučné tabule boli realizované
s finančnou podporou ŽSK.
Aktívne boli aj kultúrno spoločenské a športové organi
zácie v obci. Každá pripraví nejakú akciu pre občanov obce.
Škoda, že pri veľkom úsilí organizátorov je niekedy účasť
občanov na akciách nízka.
Či už sú to hasiči, ktorí okrem zákonných povinností pri
preventíve a hasení požiarov organizujú ples, zábavu, sade
nie májov, hasičské odpoludnie, stráženie Božieho hrobu...
Preto nové hasičské auto Iveco s protipovodňovým vozíkom
a rekonštrukcia vyšnej zbrojnice je pre nich zaslúženou
odmenou.

Zateplená telocvičňa.

Dláždenie námestia a prístrešok.

Asfaltovanie MK.

Zrekonštruovaný OcÚ.
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Zrekonštruovaná tanečná sála.

Opravy mostov.

Klub dôchodcov.

Zavlažovanie a elektrika na futbalovom ihrisku.

Osvetlenie k cintorínom.

Odkanalizovanie ZŠ.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – vyšná.

Kamerový systém – telocvičňa.
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Najviac akcií v roku musia zabezpečiť funkcionári obec
ného futbalového klubu. V sezóne sú to každý týždeň 4 zápa
sy. Hrajú A mužstvo, dorast, žiaci a Kormanovci. Je to náročné
na čas a všetkým funkcionárom a trénerom patrí poďakova
nie. Nový autobus má pomôcť zabezpečiť dopravu na zápasy.
Už klasicky si vysokú úroveň udržuje Dychová hudba
Lúžňanka a tiež mladá dychovka. Organizujú Lúžňanský
barytón, ples a ďalšie akcie. Dobre sa prezentujú aj na rôz
nych podujatiach mimo obce.
Folklórna skupina Lúžňan oslávila tohto roku 40. výročie
vzniku. Prezentujú naše krásne kroje a tradičné zvyky, po
dobne ako žiaci vo Fs Lúžňanček.
Ľudové piesne a naše kroje prezentuje aj spevácka skupi
na pri jednote dôchodcov. Členovia jednoty sa pravidelne
stretávajú v klube a organizujú rôzne podujatia.
Fitness club sa už 25 rokov stará o dobrú fyzickú kondíciu
našej mládeže vo svojej posilňovni. Zúčastnili sa aj na rekon
štrukcii medokýša KUBO.
Cyklisti organizujú na jar a v lete preteky v našej obci
a zúčastňujú sa rôznych súťaží po celom Slovensku.
Hokejbalisti hrávali súťaž v Banskej Bystrici a minulý rok
ju aj vyhrali.
Lyžiari sú závislí od snehových podmienok. Táto sezóna
sa im vydarila a zorganizovali preteky v obrovskom slalome
ako aj prechod Korytnica – Liptovská Lúžna. Starajú sa o pre
vádzku lyžiarskeho vleku.

Akcie, ktoré priťahujú aj televízne kamery organizujú tu
risti. Či sú to už sánkarské preteky alebo preteky na igelito
vých vreciach. Okrem nich organizujú rôzne výstupy na
hory a zúčastňujú sa na túrach mimo obce.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami sa stará
o svojich členov ich návštevami a organizuje pre nich rôzne
výlety.
Červený kríž organizuje pravidelne odbery krvi a školenia
pre svojich členov. Tiež organizujú viaceré kultúrne podujatia.
SZPB si pravidelne pripomína odkaz SNP a padlých v 2. sve
tovej vojne. Tiež sa stará o hrob sovietskeho vojaka.
Všetkým členom týchto organizácii patrí poďakovanie za
ich činnosť a zvlášť funkcionárom, ktorí organizácie vedú
a starajú sa o ich chod.
I keď vykonávame mnoho investičných akcií, obec nemá
pôžičky ani úvery, čo je dôležité pre ďalší rozvoj obce. Máme
pripravené ďalšie investičné projekty, ktoré sú finančne za
bezpečené.
Tieto výsledky sme dosiahli vďaka dobrej spolupráci
s poslancami OZ, s pracovníkmi obecného úradu, s pracov
níkmi pracujúcimi na aktivačných prácach, tiež s členmi
spoločenských organizácií i s ľuďmi, ktorí pomohli nezištne.
Nezanedbateľná je aj dobrá spolupráca so ZŠ s MŠ. Všetkým
patrí úprimné poďakovanie.
Ing. Albín Husarčík, starosta

Obec Liptovská Lúžna
ponúka do prenájmu priestory v OD Brezniak na prízemí v minimálnej cene
1.000 Eur / rok o celkovej výmere 94,6 m2
Rozhoduje:
najvyššia cena / rok / 94,6 m2 vo verejnej súťaži
Lehota na podávanie návrhov:
31. 12. 2018 do 10:00 h.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v OD Brezniak
na prízemí sú zverejnené na www.liptovskaluzna.sk

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
Počas letných a jesenných mesiacov sú aktivity väčšiny
dobrovoľných zborov spojené s prípravou a účasťou na rôz
nych hasičských súťažiach. Ani v našom zbore tomu nie je
inak a v tomto období sa každoročne zameriavame na nácvik
družstiev v hasičskom športe a organizovaním hasičskej
súťaže v požiarnom útoku. V tomto roku družstvá mužov

a žien štartovali na viacerých súťažiach, na ktorých sa umiest
nili na popredných miestach a rozšírili tak zbierku trofejí.
Žiaľ, nie na všetkých podujatiach sa nám darilo podľa predstáv
a sklamaním bolo 4. miesto mužov a diskvalifikácia žien na
okresnej súťaži v Liptovských Revúcach. K tým úspešnejším
patrila napríklad domáca súťaž, na ktorej sme mali možnosť

Hasičské auto IVECO.

Betónovanie hasičského skladu.
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privítať aj štátneho tajomníka MV SR p. Urbanoviča, kde
v netradičnom pož. útoku skončili ženy aj muži na 1. mieste
a nočná súťaž v Liptovskom Mikuláši, kde ženy vo svojej
kategórii zvíťazili.
Popri súťažiach sme svoju aktivitu zamerali aj na zveľa
denie priestorov za hasičskou zbrojnicou, kde naši členovia
vyčistili dvor a pripravili plochu pre skladovacie priestory,
v ktorých budú uložené hasičské prívesy a ostatné prostried
ky momentálne uskladnené napríklad v sklade štiepok alebo
u Kuľkov.
Podobne ako v prvej polovici roka museli členovia zboru
zasahovať aj pri požiari, ktorý vznikol 16. októbra popolud
ní v rodinnom dome na vyšnom konci. Pri zásahu sme vy
pomáhali príslušníkom HaZZ z Ružomberka. Vďaka včasné
mu spozorovaniu a ohláseniu požiaru susedmi nedošlo
k značným škodám na majetku. V súvislosti s vykurovacím
obdobím by som chcel všetkých spoluobčanov upozorniť na
zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s vykurovacími spotrebič
mi a uskladňovaní popola, ktoré sú v tomto období najčas
tejším zdrojom vzniku požiarov a v minulosti zapríčinili
požiare aj v našej obci.
Určite neušli vašej pozornosti ani práce vykonávané na
hasičskej zbrojnici na vyšnom konci. Podobne ako zbrojnica
v strede aj táto prejde rekonštrukciou vďaka finančným
prostriedkom z dotácie ministerstva vnútra. Jej získanie by

však nebolo možné bez pochopenia obecného zastupiteľstva
a úsilia starostu, ktorí na náš podnet urobili potrebné kroky
pre úspešné zakončenie celého procesu a získanie dotácie
na celkovú rekonštrukciu aj tejto zbrojnice.
Na záver by som chcel v mene členov a výboru DHZ po
ďakovať všetkým poslancom obecného zastupiteľstva ako aj
starostovi obce za spoluprácu a vytváranie podmienok pre
zlepšovanie ochrany pred požiarmi v našej obci.
Kamil Weiss, veliteľ DHZ

Hasičské odpoludnie.

Foto: archív DHZ

ZO ŽIVOTA ZO SZPB LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Od skončenia 2. sv. vojny ubehlo viac ako 73 rokov. Sú to
necelé 4 generácie života od roku 1945. Občania našej obce
bojovali v tejto strašidelnej vojne proti fašizmu. Aktívne sa
zapojili do SNP, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. V partizán
skych oddieloch bojovalo 185 a v povstaleckej armáde 169
občanov z Liptovskej Lúžnej. Miestni obyvatelia v tom čase
vynášali potraviny partizánom na Prašivú. Za tieto hrdinské
činy si naša obec vyslúžila čestný názov „Povstalecká obec
partizánskych hrdinov“. Na tento titul sú naši občania hrdí.
Niektorí mladší občania akoby sa vzďaľovali a ako by im SNP

nič nehovorilo. No napriek tomu, je to na druhej strane mlá
dež, ktorá sa hlási do našich odbojárskych radov. Toho času
naša členská základňa má 111 členov. Väčšina našich občanov
je verná odkazu SNP a mládež kráča v šľapajách svojich
starých rodičov. Sú hrdí na nich práve preto, že bojovali
proti úhlavnému nepriateľovi ľudstva – proti fašizmu.
Tento rok sme si pripomenuli 74. výročie SNP. Na jeho
počesť sme vykonali dňa 6. 9. 2018 oslavy na Kečke. Oslavy
sa zúčastnili aj žiaci základnej školy so svojimi učiteľmi
a riaditeľom školy.
SZPB

Kladenie vencov na Kečke.

Foto: archív SZPB

SČK
Tak, a sme tu opäť, zas si raz zhrnieme nejaké tie udalosti,
aktivity a v neposlednom rade si pripomenieme milú udalosť,
ktorá nás čaká a na ktorú sa už v hojnom počte tešíme.
Začiatkom augusta bol náš spolok nápomocný pri odbere
krvi v spolupráci NTS Banská Bystrica. Odber organizoval
protifašistický oddiel L. Lúžna pri príležitosti dní Liptovskej
Lúžnej, ktoré boli plné noviniek a prekvapení... Odberu krvi

sa zúčastnilo darcov v hojnom počte a to nie len naši starí
známi srdeční darcovia, ale aj darcovia či darkyne z blízkeho
okolia. Patrí Vám veľká vďaka. Posledný odber krvi, organi
zovaný naším spolkom, bude v poslednom mesiaci tohto
roku, no presný dátum dáme ešte vedieť všetkým, ktorí by
chceli stihnúť nejaký ten dobrý skutok, ešte v tomto roku.
Žeby sme to spojili s predvianočným časom ? Uvidíme. Náš
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spolok má plné ruky práce s prípravami na milú akciu, na
ktorú sme Vás už srdečne pozývali v predošlom príspevku.
Koncert skupiny Ščamba, ktorá je známa svojím typickým
štýlom a humorom, ktorý je blízky väčšine z nás. Ešte raz

ďakujeme všetkým, ktorí nám vychádzajú v ústrety a pomá
hajú uskutočňovať naše skromné no o to príjemné plány.
Ďakujeme a prajeme veľa zdravia. 
Jana Veselovská

Asistencia pri cyklopretekoch.

Foto: archív SČK

VESELO MUZIKA!
Dychová hudba Lúžňanka mala toto leto veľmi nabité.
Letná séria vystúpení pre nás začala v sobotu 6. júla, kedy
sme zavítali na Oravu, kde sme otvárali sobotný program na
festivale dychových hudieb Trstenská krídlovka 2018. 29.
júla sme zavítali do krásneho prostredia Valašska, do
Prostřední Bečvy. Na prehliadku dychových hudieb, ktorá
má názov „My jsme valaši“, nás pozvali naši priatelia z DH
Záhořané. Pred početnou návštevou sme opäť predviedli skve
lé vystúpenie. 4. augusta sme sa po pár rokoch opäť predsta
vili pri našich susedoch v Liptovských Revúcach na jubilejnom
20-tom ročníku Revúckych halušiek. Po súťaži vo varení
a jedení bryndzových halušiek sme otvárali bohatý kultúrny
program. 11. august a my sme po týždni opäť na pódiu. Ten
tokrát v dedinke Horné Sŕnie. Do tejto krásnej dedinky nás
zavolali naši priatelia z Hornosrnianskej dychovky. V príjem
nej atmosfére sme mali tú česť byť prvou kapelou na vôbec
prvom ročníku festivalu dychových hudieb v tejto krásnej
obci, a otvorenie to bolo teda parádne. Ďakujeme za pozvanie.
A teraz to najlepšie! 19. augusta sme sa predstavili na asi
najznámejšej súťažnej prehliadke dychových hudieb na
Slovensku, Dychovky v Preši. Na toto podujatie sme boli
pozvaní organizátormi a veľmi sme sa tomu potešili. V Pe
zinku, kde sa prehliadka uskutočnila, bolo hrania neúrekom.
Hneď po príchode sme sa premiestnili pred miestny kultúr
ny dom, kde sme odohrali menší koncert pre okoloidúcich.
Po ňom nasledoval hromadný sprievod všetkých dychových
hudieb od kultúrneho domu až do miestneho parku, kde sa

konal hlavný program. Počas sprievodu, samozrejme, všetky
dychové hudby hrali do pochodu. V rámci hlavného progra
mu sa už uskutočnila súťaž zúčastnených dychových hudieb.
My sme sa v súťaži predviedli šiestimi skvelými skladbami.
Po našom vystúpení nasledovalo ešte niekoľko dychových
hudieb a po nich veľký monsterkoncert všetkých súťažiacich.
Po ňom nasledovalo vyhlasovanie výsledkov. Nesmierne nás
potešilo, keď sa nám podarilo v silnej konkurencii a prísnom
hodnotení získať krásne Strieborné pásmo a to nieje všetko!
Domov sme si zobrali aj trofeje za „Rozvoj dychovej hudby
v regióne“, za „Reprezentáciu slovenských autorov“ a za
„Cenu predsedu medzinárodnej poroty“ za sólový výkon
v skladbe Schnelle finger! Pre našu dychovku je to skvelý
úspech a odmena za našu tvrdú prácu. Krajšie zakončenie
leta sme si ani nemohli predstaviť. Čerešničkou na záver
leta bolo, že v relácii ostravského rozhlasu „Chtěl bych mít
kapelu“ sme sa po niekoľkotýždňovom hlasovaní, kedy sme
obsadzovali popredné priečky, prepracovali až do Zlatej je
sennej hitparády s piesňou Tichá voda.
Začiatkom jesene sme ešte spríjemňovali atmosféru aj na
púti na Hedeši.
Momentálne cvičíme krásne nové skladby a veľmi sa te
šíme na ďalšie vystúpenia. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
nám pri všetkých akciách akýmkoľvek spôsobom pomáhali,
ktorí nás podporovali a všetkým, ktorým sa páči naša muzika
a počúvajú nás. Ďakujeme.
Jozef Mydliar, predseda DHL

Na koncerte.
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Z ČINNOSTI FOLKLÓRNEJ SKUPINY LÚŽŇAN
Tento rok bol pre folklórnu skupinu Lúžnaň výnimočný,
pretože oslavoval 40 rokov svojho založenia. Pri príležitosti
týchto osláv si pripravil pre občanov bohatý kultúrny
program, ktorý sa konal dňa 16. 6. 2018 v kultúrnom dome
v Liptovskej Lúžnej. Na spestrenie programu boli pozvané aj
iné folklórne skupiny a súbory ako napr. Liptov z Ružomber
ka, ktorý účinkoval pod vedením pána Littvu a folklórna
skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, ktorá sa prezentova
la svojimi typickými spevmi. Na túto oslavu boli pozvaní aj
predstavitelia našej obce ako pán starosta, pán farár a neza
budlo sa ani na zakladajúcich členov folklórnej skupiny
Lúžňan. Veríme, že sa občanom program páčil. Oslavy boli
realizované s finančnou podporou ŽSK.
V rámci dobrých vzťahov a dlhoročnej spolupráce sme sa
dňa 5. 5. 2018 zúčastnili na Morave v Lužnej pri Vsetíne
obecnej akcie, kde sme obyvateľov tejto srdečnej dedinky
rozveselili našimi piesňami.
Folklórna skupina sa aj v tomto roku zúčastnila sviatku Bo
žieho Tela, kde, ako každý rok, pripravila oltáriky okolo kos
tola, a tak svojím pôsobením spríjemnila túto krásnu pobožnosť.
Folklórna skupina Tepličan nás pozvala na 23. ročník
folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou, ktoré sa konali 28.
7. 2018. Tu sme taktiež účinkovali a zároveň sme videli uni
kátne hlboko vyhĺbené zemiakové pivničky, ktoré sa pova
žujú za európsky unikát.

Dňa 8. 9. 2018 sa v B. Bystrici konal 1. ročník zaujímavej
akcie – Deň kroja, na ktorej sme spolu s členkami klubu dô
chodcov reprezentovali náš nádherný kroj. V kroji sa s nami na
akcii zúčastnil aj náš pán starosta, a tak sme spolu prežili neza
budnuteľný deň. Náš kroj neunikol žiadnym pohľadom a fotili
si ho aj viaceré média, a to rôzne miestne noviny, ale i bežní ľudia.
Odfotil sa s nami aj pán premiér Pellegríni. Ocitol sa aj v časopise
Slovenka, ktorá bola hlavným organizátorom podujatia. Tiež
ste nás mohli vidieť v programe televízie RTVS 2 – Deň kroja.
Najbližšia akcia, ktorú folklórna skupina organizuje, je
tradičná Katarínska zábava, ktorá sa bude konať dňa 24. 11.
2018 v kultúrnom dome a na ktorú by sme Vás všetkých
chceli touto cestou pozvať.
Folkórna skupina sa priebežne počas celého roka zúčast
ňuje na jubilejných výročiach našich občanov, svadbách
a iných udalostiach.
Za zmienku určite stojí aj spomienka na našich folklór
nych kolegov, ktorí nás v tomto roku náhle opustili, a to
Ľubomír Švanda a Božka Dudášová. Navždy ostanú v našich
folklórnych srdciach.
Nakoniec chceme poďakovať pánovi starostovi obce za
spoluprácu pri organizovaní 40. výročia vzniku folklórnej
skupiny, všetkým sponzorom a obecnému zastupiteľstvu za
spoluprácu a finančný príspevok od obce.
Z. Šimková, členka FS

Oslavy 40. výročia založenia Folklórnej skupiny Lúžňan.

Deň kroja v Banskej Bystrici.

Odfotil sa s nami aj pán premiér Pellegrini.

Foto: archív OcÚ

Z NAŠEJ MATRIKY
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25. 05. 2018 a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, obec nie je oprávnená
zverejňovať údaje o narodených deťoch, zomrelých občanoch
a občanoch, ktorí uzavreli manželstvo. Na základe uvedené
ho zverejňujeme iba všeobecné štatistické údaje.

ŠTATISTIKA:
Narodení: 23, z toho 8 chlapcov, 15 dievčat. Prisťahovaní:
17, z toho 8 mužov, 9 žien. Odsťahovaní: 25, z toho 8 mužov,
17 žien. Umretí: 32, z toho 12 mužov, 20 žien. Uzavretie
manželstva v obci: 7. Uzavretie manželstva mimo našej
obce: 16. Počet obyvateľov k 22. 10. 2018: 2796, z toho 1399
mužov, 1397 žien.
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa
v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
V mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, si
spomíname i na našich jubilantov, ktorých vlasy sú po
striebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými
múdrosťami. I tento rok sme na nich nezabudli. Dňa 25. 10.
2018 sme pozvali všetkých oslávencov, ktorí sa v tomto roku
dožili 60, 65, 70, 75, 80 a 85 rokov. Spolu ich bolo 135. Pre
našich jubilantov sme pripravili občerstvenie a malý darček.
V kultúrnom programe sa predstavili deti z nášho folklórne

ho súboru Lúžňanček. Ich dojemné vystúpenie potešilo
srdcia všetkých prítomných. O výbornú a neopakovateľnú
atmosféru sa postarala dychová hudba Lúžňanka, ktorá už
tradične zabáva našich hostí a tiež spevácka skupina Lúž
ňanka pri ZO JDS v Liptovskej Lúžnej. Ich vystúpenie dojalo
našich hostí, všetci si s nimi zaspievali a rezko zatancovali.
Dúfame, že naši oslávenci sa cítili príjemne a na toto popo
ludnie budú ešte dlho spomínať.
Milí naši jubilanti, želáme Vám veľa zdravia, radosti a ži
votného optimizmu. Aby ste krásnych chvíľ ešte v živote
veľa prežili, aby ste našli mier v srdci a pokoj v duši, aby Vás
v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kru
hu svojich najbližších a priateľov, aby ste nepoznali samotu.
PhDr. Eva Veselovská
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Foto: archív OcÚ

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce v Liptovskej Lúžnej
10. novembra 2018
Obec Liptovská Lúžna uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zá
kona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných
pre voľby starostu obce Liptovská Lúžna:
1. Rudolf Fides, Ing., 46 rokov, IT špecialista, časomerač,
nezávislý kandidát
2. Albín Husarčík, Ing., 58 rokov, starosta, Smer – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
3. Anna Mydliarová, 46 rokov, zdravotná sestra, nezávislá
kandidátka
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Lúžnej 10. novembra 2018
Obec Liptovská Lúžna uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zá
kona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného prá
va a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
ších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre
voľby do obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1:
1. Marek Bystričan, 42 rokov, hasič, nezávislý kandidát
2. Štefan Črep, 63 rokov, dôchodca, Smer – sociálna demok
racia
3. Milan Hlad, 65 rokov, dôchodca, Smer – sociálna demok
racia
4. Janka Hubová, 61 rokov, dôchodkyňa, Smer – sociálna
demokracia

5. Martin Mihálik, Mgr., 43 rokov, učiteľ, Slovenská národ
ná strana
6. Anna Mydliarová, 46 rokov, zdravotná sestra, nezávislá
kandidátka
7. Katarína Nemčeková, 35 rokov, predavačka, Slovenská
národná strana
8. Jaroslav Rakučák, PhDr., DiS., PhD., 44 rokov, sociálny
pracovník, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano)
9. Slavomír Samolej, 53 rokov, vodič, Smer – sociálna de
mokracia
10. Peter Staš, Ing., 37 rokov, agronóm – mechanizátor, Smer
– sociálna demokracia
11. Miroslava Stašová, Mgr., 47 rokov, učiteľka ZŠ, Smer
– sociálna demokracia
12. Ján Švanda, 43 rokov, automechanik, Smer – sociálna
demokracia
13. Ivana Veselovská, Mgr., 30 rokov, trénerka, nezávislá
kandidátka
14. Jana Veselovská, 40 rokov, administratívna pracovníčka,
Smer – sociálna demokracia
15. Ivan Veselovský, 52 rokov, operátor 1, nezávislý kandidát
16. Peter Veselovský, 50 rokov, podnikateľ, krčmár, Smer
– sociálna demokracia
17. Peter Veselovský, Ing., 35 rokov, portfolio manager,
nezávislý kandidát
18. Kamil Weiss, 46 rokov, veliteľ hasičskej jednotky, Slo
venská národná strana
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
Bc. Pavol Husarčík, predseda MVK

ČAS UBIEHA VŠETKÝM ROVNAKO, ALE SENIOROM TROCHU RÝCHLEJŠIE
Silu zastaviť čas nemá žiaľ nikto z nás. Všetko čo existuje
podlieha času, tak to bolo a vždy bude. Myšlienkami, spo
mienkami či spevom sa však dokážeme vrátiť o niekoľko
rokov späť. Je potrebné navzájom sa stretávať a prejaviť si
úctu, priateľstvo a spolupatričnosť. Čím sme starší, tým viac
si to uvedomujeme. Teší nás, že dokážeme plniť úlohy vy
plývajúce z plánu práce našej organizácie ZO JDS.
Na májovej členskej schôdzi sme si pripomenuli Deň
matiek s jeho históriou a oslavami vo svete. 4. júna 2018 sa
konali okresné športové hry v Liskovej. Na tomto podujatí sa
zúčastnilo 7 našich členov. Akcia splnila naše očakávanie.

Máme záujem aj o kultúrne podujatia. 19. júna sme boli
v Spišskej Novej Vsi na muzikáli Jánošík v počte 9 členov. 27.
júna sme zorganizovali zájazd na pútnické miesto Turzovka
na hore Živčáková. Navštívili sme novopostavený kostol.
Folklórny súbor Lúžňan si pripomínal 40. výročie založe
nia. 16. júna 2018 sme sa zúčastnili tohto podujatia v hojnom
počte.
Na upevnenie vzájomných vzťahov pravidelne každý rok
robíme posedenie v prírode spojené s opekačkou. Z príleži
tosti dňa obce sa naša organizácia zapojila do tejto akcie
varením lúžňanských špecialít – „rantašu“ a pečení kabáčov.
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Jedlo bolo chutné a svojou vôňou lákalo účastníkov. Vďaka
všetkým členkám, ktoré pomohli pri varení.
V auguste na členskej schôdzi sme si pripomenuli už 9.
výročie založenia našej organizácie ZO JDS Liptovská Lúžna,
kde sme stručne zhodnotili našu doterajšiu činnosť.
Nasledujúce obdobie sa nieslo v znamení zatiaľ našej
najväčšej akcie a to 24. ročníka Ružomberskej lýry seniorov
– prehliadky speváckych a tanečných súborov žilinského
samosprávneho kraja, ktorá sa konala 11. 9. 2018 v našom
kultúrnom dome. Zazneli ľudové piesne v podaní 10 spevác
kych súborov vrátane našej speváckej skupiny Lúžňanka.
Vystúpili aj 3 tanečné súbory. Toto podujatie bolo z našej
strany organizačne zvládnuté aj vďaka nášmu starostovi Ing.
Albínovi Husarčíkovi, ktorý sa tiež aktívne zapojil na orga
nizovaní, občerstvení a celkovom priebehu podujatia.
Pre žilinský kraj boli určené rekondično-liečebné pobyty.
Z našej organizácie prijali ponuku na zotavenie Milan Weiss
s manželkou Martou. 17. septembra nastúpili na týždňový
pobyt do Nimnice.
Tichou spomienkou a modlitbou sme si uctili aj naše dve
členky Veroniku Mydliarovú a Cecíliu Črepovú, ktoré opus
tili naše rady.
Do programu našich schôdzí pravidelne zaraďujeme
zdravotnícke okienko na rôzne témy, ktoré sú pre seniorsky
vek zaujímavé. Nezabúdajme ani na významné dni: 8. marec
MDŽ, Deň matiek, SNP, október – mesiac úcty k starším.
V tomto roku sme si pripomenuli aj okrúhle životné ju
bileá našich členov: Irena črepová, Anna Veselovská, Marta
Veselovská a Milan Weiss.
December už tradične patrí mikulášskemu posedeniu
a vianočným trhom, do ktorých sa chceme už piatykrát za
pojiť.
Aj spevácka skupina pri ZO JDS v Liptovskej Lúžnej sa
aktívne zapája do diania v obci. Svojimi piesňami obveseľu
je ľudí pri rôznych príležitostiach.

Na Dni kroja v Banskej Bystrici.

Foto: archív OcÚ

Takmer na každú schôdzu ZO JDS spevácka skupina
pripravila kultúrny program najmä pri príležitosti deviateho
výročia založenia ZO JDS v obci a v mesiaci október – mesiac
úcty k starším. Spevácku skupinu Lúžňanka pozývajú aj na
svadby aby predviedla svadobné tradície a zvyky. Na začiat
ku septembra sa naša spevácka skupina zúčastnila pri príle
žitosti 74. výročia SNP pri pamätníku na Kečke, kde odspie
vala niekoľko partizánskych piesní. Následne sme sa zúčast
nili celoslovenskej prehliadky krojov v Banskej Bystrici
spolu so starostom našej obce. Zúčastnili sme sa aj na spo
menutej Ružomberskej lýre – prehliadke seniorských spe
váckych súborov. Podujatie sme otvorili piesňou „Pod úbo
čou“. V priebehu a na konci podujatia sme odspievali niekoľ
ko piesní. V októbri sa pripravíme na vystúpenie pre našich
jubilujúci občanov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
V novembri sa tešíme na stretnutie s deťmi z materskej ško
ly pri príležitosti Dňa materských škôl.
V našom veku je potrebné tešiť sa z maličkostí a každého
dňa, ktorý je pre nás darom. Na záver vyslovujeme poďako
vanie vedeniu obce za sponzorský príspevok pre našu čin
nosť.
Janka Mydliarová, tajomíčka ZO JDS

FITNESS CLUB – RT ODDIEL KULTURISTIKY
Uplynulý rok sme znova poskytli naše služby a priestory
záujemcom o fyzickú kultúru. Počas veľkonočných sviatkov
sa konal ďalší ročník stolnotenisového turnaja TOP SPIN, na
ktorom sa každoročne zúčastňuje pekný počet štartujúcich
a kvalita každým rokom stúpa. Na špičke sa ale naďalej držia
top favoriti turnaja Tomáš Bulla a Patrik Staš, ktorý tento
ročník znova vyhral. Za realizáciu tohto turnaja som vďačný
členom oddielu a Dušanovi Striešovi, ktorý nám každoročne
pomáha.
Sme radi, že bola dobrá návštevnosť našej útulnej posil
ňovne a veríme, že tento trend bude naďalej pokračovať
a mladí ľudia uprednostnia akýkoľvek šport pred alkoholom
či drogami. Mrzí ma a som sklamaný absolútnym nezáujmom
pedagógov telesnej výchovy na základnej škole v obci o pri
blíženie a vedenie mladých žiakov vyšších ročníkov k silovým
športom. Zabúdajú, že fyzický fond žiakov opúšťajúcich
základnú školu je vizitka ich schopností v telesnej výchove
ako aj rodičov týchto žiakov.
Veľkú vďaku chcem preukázať vedeniu urbariátu, v kto
rého priestoroch prevádzkujeme posilňovňu a veríme, že
naše vzťahy budú naďalej nie len profesionálne ale aj pria
teľské.
Vďaka patrí aj obecnému úradu, starostovi a zastupiteľstvu
za finančný príspevok a kladný prístup k žiadostiam z našej
strany. Nezabúdam ani na našich stálych sponzorov a pria
teľov oddielu ako sú Peter Dudáš, Marián Črep, Vladimír
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Medokýš Kubo.

Veselovský, Milan Fongus no hlavne náš platinový sponzor
Branislav Veselovský. Títo páni nám prispievajú či už finanč
ne, alebo materiálne nemalými čiastkami. Ďakujem priatelia.
Do konca tohto roka chceme nakúpiť nové stroje a zaria
denia posilňovne. Osobitne ďakujem starostovi obce Albíno
vi Husarčíkovi za realizáciu a podporu brigády na rekon
štrukcii minerálneho prameňa „Kubo“. Hanbou je ale účasť
dvoch ľudí na brigáde okrem vopred mnou dohodnutej
partie. Toto by sa nemalo stávať. Nevážime si dedičstvo otcov
a starých otcov.
Do nového roka želám všetkým obyvateľom našej obce
veľa spokojnosti a dôvodov na úsmev.
Rastislav Tišťan, predseda oddielu

Foto: archív OcÚ

LYŽIARSKY ODDIEL – TJ PARTIZÁN LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Po oddychu v letných mesiacoch začal opäť kolotoč po
vinností spojených s prevádzkou lyžiarskeho areálu vleku.
Začali sme s náterom chaty, údržbou snežného
pásového vozidla (ratraku), prípravou vleku na vy
konanie revízie strojnej a elektrickej časti vleku
a odborného školenia obsluhy vleku. Pre väčší
komfort lyžiarov bola skvalitnená wifi sieť v areáli
vleku inštalovaním novej internetovej antény.
Pri všetkých vykonávaných prácach členovia pracujú
bez nároku na odmenu za čo im patrí veľké poďakovanie.
V prichádzajúcej zimnej sezóne chceme srdečne pozvať
všetkých priaznivcov lyžovania na svahy pod Čierny vrch,

dúfame, že sa vynaložené úsilie oplatí a počasie nás odmení
priaznivými poveternostnými podmienkami s bohatou
snehovou nádielkou. Ako každoročne plánujeme
zorganizovať lyžiarské preteky, skialpinistické pre
teky a po pozitívnych ohlasoch aj lyžiarsko turistic
ký prechod Korytnica – Lipt. Lúžna.
V mene výboru Lyžiarskeho oddielu patrí poďa
kovanie členom a ich rodinám za odvedenú prácu.
Vidíme sa na svahu priatelia.
Ing. Jozef Husarčík,
predseda LO

Údržba chaty.

Oprava ratraku.

Foto: archív LO

Z ČINNOSTI TJ PARTIZÁN ODBOR TURISTIKY ZA 2. POLROK 2018
Hlavnou témou a prioritou bolo pripraviť okrúhle výročie
založenia turistiky pri TJ v obci. Túto prácu sme už vlastne
začali od výročnej schôdze, kde sa začali hľadať a pripravovať
podklady a údaje do buletínu k 50. výročiu založenia turis
tiky v obci. Hľadali sa aj sponzori akcie. Túto akciu sme na
plánovali na dátum 11. – 12. 8. 2018 čiže dátum každoročného
konania Salatínskych návratov a výstupu na Salatín. Zároveň
sme boli organizátormi VII. ročníka stretnutia turistov Lip
tova, ktoré sa okresná organizácia snaží nanovo dostať do
povedomia turistickej verejnosti. Túto akciu sme už usporia
dali aj v roku 1983 na Krutej vode. Takže tento dátum sme
mali tri akcie počas jedného víkendu. Táto troj-akcia bola
natáčaná slovenskou televíziou pre reláciu Televíkend (vy
sielanou 7. 9. 2018).
Touto cestou chcem poďakovať sponzorom, obec Liptov
ská Lúžna, Agrotyp Ružomberok, PD Ludrová, CHP – stavba

Peter Chlepko, Elektrické systémy spol s. r. o. Brezno, Urba
riát Liptovská Lúžna, Šoltýsky komposesorát Liptovská
Lúžna, nákladná doprava – Vladimír Veselovský, Mäsovýro
ba Liptovská Lúžna, SPDP LÚŽŇAN, Rudolf Fides, SKI-TI
Tibor Tišťan, Mestské Lesy Ružomberok, Branislav Veselov
ský a členom turistiky, ktorí pracovali na príprave Michalovi
Črepovi, Adriane Beloritovej, ktorý mi pomáhali to všetko
pripraviť po administratívnej stránke, ale aj ostatným členom
nášho klubu s prípravou táboriska, dreva a stavania táboráka
ako aj prípravu gulášu a občerstvenia. Na túto akciu boli
samozrejme pozvaní hostia, sponzori, ako aj bývalý predse
dovia turistiky a členovia výborov.
K dátumu osláv máme registrovaných 36 aktívnych členov,
ktorí majú zakúpené turistické známky a sporadicky sa zú
častňujú na turistických akciách v Regióne Liptova. Po osla
vách sa 3 členovia zúčastnili výstupu na Slavkovský štít, 6
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členov 25. ročníka výstupu na Chabenec. Do konca roka nás
ešte čakajú už tradičné akcie: rozlúčka s letnou turistickou
sezónou, Štefanský výstup na Salatín, 14. ročník Silvestrov
ského výstupu na Fedorku.

Na tieto tradičné akcie Vás v mene odboru turistiky po
zývam.
Štefan ČREP,
predseda turistiky

Turisti – 50. výročie založenia.

Foto: archív TK

Z ČINNOSTI SERAFINS EAGLES
Túto sezónu sa v Bystrickej lige hrala len jedna súťaž,
ktorej sa zúčastnili celky bývalej prvej aj druhej ligy. Súťaže
sa zúčastnilo celkovo 13 tímov. V konkurencii výborných
tímov naše mužstvo obsadilo po základnej časti 8 miesto.
V predkole o štvrťfinále sme sa stretli s mužstvom Panthers,
s ktorým sme prehrali po troch vyrovnaných zápasoch v cel
kovom súčte 1:2. Tieto zápasy boli zároveň našou rozlúčkou
s danou súťažou. Dôvodom bolo rozhodnutie sa od sezóny
2018/2019 prihlásiť do Mikulášskej hokejovej ligy. K tomuto
rozhodnutiu nás viedli hlavne geografické dôvody, a tiež
príležitosť hrať ľadový hokej vo veľmi kvalitnej súťaži. Jadro
mužstva ostalo pôvodné a zvyšné miesta na súpiske sme
doplnili hráčmi z neďalekého Ružomberka, z ktorých viace
rí už boli súčasťou mužstva v spomínanej hokejbalovej lige.
Súťaž v Lipovskom Mikuláši má výbornú úroveň, čoho dô
kazom je aj účasť tímov z Popradu, Kežmarku, Dolného

Kubína a samozrejme tímov z Liptovského Mikuláša. Liga je
rozdelená do troch výkonnostných divízií. V našej premié
rovej sezóne sme sa zaregistrovali do strednej B divízie.
Zatiaľ sa odohralo jedno súťažné kolo, v ktorom sme doká
zali zdolať minuloročného víťaza tejto divízie v pomere 6:3
(0:3, 3:0, 3:0). Veríme teda, že po vydarenom úvode budeme
pokračovať v dobrých výkonoch.
Počas zimných mesiacov by sme chceli v prípade priaz
nivého počasia usporiadať turnaj v ľadovom hokeji na ihris
ku v Ráztokách a priniesť tak hokejovú náladu aj do našej
obce. Na turnaji radi privítame všetkých priaznivcov tohto
športu.
Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu obce, obecné
mu zastupiteľstvu a všetkým ktorí nám pomáhajú a podpo
rujú nás.
Michal Kubek, kapitán mužstva

10. ROČNÍK TURNAJA V MINIFUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE
11. augusta 2018 sme odohrali pravidelný každoročný
turnaj o pohár starostu obce v mini futbale. Turnaj sa odohral
na ihrisku s umelou trávou za telocvičňou pri ZŠ. Turnaja sa
tento rok zúčastnilo päť mužstiev, ktoré hrali medzi sebou.
Po základných zápasoch sa vyhodnotili výsledky týchto

piatich mužstiev, pričom najlepšie dva sa zúčastnili finále
a ďalšie dva hrali o tretie miesto.
Turnaja sa zúčastnili tieto mužstvá:
SKALNÍ, SERAFINS, HANČURKA, BIEDNÉ STROJE
A DIVOKÉ KOMBAJNY.
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V súboji o tretie miesto Skalní porazili mužstvo Serafins
4:1. Vo finále 10. ročníka sa stretli mužstvá Biedné stroje
a Hančurka. V tomto zápase sme videli najmä veľkú snahu
Hančurky, ale Biedné stroje im nedali šancu streliť gól. Muž
stvo Hančurky sa nevzdávalo, neustále sa snažilo napraviť
nepriaznivý výsledok až sa nakoniec zápas skončil v riadnom
hracom čase v pomere 6: 0. Biedné stroje tak obhájili víťazstvo
z minulého roka.
Hančurka tak skončila na chválitebnom striebornom
mieste a dvojnásobní víťazi turnaja Skalní obsadili tretie
miesto. Všetci futbalisti sa snažili podať čo najlepší výkon
a tak sa postarali o príjemný športový zážitok.

O tretie miesto: Serafins – Skalní 1:4
Finále: Biedné stroje – Hančurka 6:0
Najlepší brankár: Viktor Veselovský (Biedné stroje)
Najlepší hráč: Lukáš Kajda (Biedné stroje)
Najlepší strelec: Marián Kovalčík (Biedné stroje)
Podujatie malo veľmi dobrú úroveň, počasie sa nám síce
na chvíľku pokazilo, ale po krátkej prehánke sme sa mohli
opäť tešiť priaznivému počasiu. Verím, že sa znovu stretneme
v takomto hojnom počte aj v ďalšom ročníku v roku 2019.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

Víťazi.

Foto: archív OcÚ
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