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BEZ ČOHO SI NEVIEM PREDSTAVIŤ VIANOCE?
V jednej ankete bola okoloidúcim ľuďom položená otázka:
„Bez čoho si neviete predstaviť Vianoce?“ Na otázku odpovedalo viacero ľudí.
A viac-menej z ich odpovedí vyplynulo, že Vianoce si
nevedia predstaviť bez svojich najbližších – bez svojej rodiny,
potom bez dobrého jedla, samozrejme bez darčekov, niektorí podotkli, že si vianočné sviatky nevedia predstaviť bez
mieru, pokoja, pohody, či dokonca niektorí bez snehu.
A mnohí by na základe toho nazvali Vianoce sviatkami
rodiny, vzájomného obdarovania
sa, sviatkami pokoja a mieru,
alebo ako to bolo v minulej dobe
sviatkami zimy.
My však vieme, a chcel by som
to zvlášť pripomenúť, že je dobré, ak sa ľudia stretávajú, všímajú si jeden druhého, preukazujú
si lásku, navzájom si odpúšťajú,
ak si dávajú darčeky. A však rodinná pohoda, cenné darčeky či
chutné jedlá, krásna vianočná
výzdoba, to je len rámec Vianoc,
ale nie ich hlavný motív a obsah.
Pre lepšie pochopenie nasledujúci príklad. Keď cisár Jozef II. zrušil za svojej vlády
množstvo kláštorov, prišlo na trh veľa umeleckých náboženských diel, medzi nimi aj množstvo obrazov. Predávali sa za
zmiešané nízke ceny. Jeden šikovný obchodník (vždy a všade sa nájdu takí, ktorí bohatnú na biede alebo hlúpostí iných)
ich skupoval vo veľkom množstve. „Vy ste taký nábožný?“
pýtali sa ho. On sa len zasmial: „Ale kdeže, tie obrazy dám
vyrezať a vyhodiť a pozlátené rámy dobre predám.“
Keď vidím nakupovať niektorých ľudí pred sviatkami, tak
mám takisto chuť sa ich spýtať: „A to ste takí nábožní, tak sa
tešíte na Vianoce?“
„Pozlátko“ Vianoc sa slávi všade, aj v neveriacich rodinách, či dokonca v nekresťanských krajinách (napr. aj v Japonsku, kde je 0,4 % kresťanov).
Krásny, hodnotný obraz sa dá zavesiť aj bez rámu. Ale
zavesiť nádherný rám, hoci aj pozlátený bez obrazu je riadMilí spoluobčania,
Vianoce sú časom radosti a veselosti. A nielen pre deti,
ktoré ich milujú, ale aj pre nás dospelých. Vône vianočného
stola a vianočného stromčeka, sú pre nás nezabudnuteľné,
asi aj preto sa na Vianoce tak tešíme. Vianoce však nemôžu
byť iba o dobrom jedle a krásnych darčekoch, ale aj stretnutiach rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi,
s ktorými sa počas celého roka tak často nestretávame. Tá
neopakovateľná atmosféra, ktorá patrí k Vianociam sa nedá
zabudnúť. Pozastavme sa a v duchu sa poďakujme za lásku,

na hlúposť, alebo prinajmenšom nezmysel. Tak je to aj
s Vianocami – môžu byť krásne a úžasne prežité aj bez
množstva jedla, bez najbližších, ozdobeného stromčeka
a darčekov. Jeden starší kňaz mi raz spomínal, že najkrajšie
Vianoce vo svojom živote prežil, keď bol komunistami zavretý – vo väzení.
Bez čoho si neviem predstaviť Vianoce? Bez Ježiša Krista.
A skutočne nechcem, aby to vyzeralo len ako nejaká zbožná
fráza. Jedine Kristus im dáva pravý obsah a jasný zmysel.
Jedine v spomienke na jeho narodenie si človek uvedomí a zároveň prežije jadro Vianoc, ktoré
spočíva v obetavej dávajúcej,
bezpodmienečnej sa Božej láske.
Preto sa nedajme strhnúť okolitým svetom a neslávme Vianoce bez toho, ktorý je ich príčinou. To je asi tak, ako keby sme
urobili parádnu hostinu niekomu, kto slávi narodeniny, dajme
tomu okrúhle jubileum, zavolali
kadekoho, ale oslávenca by sme
si ani nevšimli a vôbec ho tam
nepozvali.
Pravé Vianoce a ich pravé slávenie je vtedy, ak sa Boží Syn
narodí v ľudskom srdci, kde je prijatý aj so svojim posolstvom.
Na záver filmovej alegórie o Stalinovi „Pokánie“ sa objavuje starena, ktorá sa pýta, či cesta po ktorej ide, vedie do chrámu.
Odpovedali jej, že chrám už nestojí. Na to zazneli posledné
slová filmu: „Načo je taká cesta, čo nevedie do chrámu?“
Naozaj, načo je taký život, čo nepozná cestu do chrámu?
Načo sú také Vianoce, ktoré nesmerujú k jasliam narodeného Krista?
Prajem a všetkým nám vyprosujem, aby sme v tomto
posvätnom vianočnom čase zažili radosť a lásku Betlehema,
a to nielen navonok, vo svojich rodinách, ale predovšetkým
vo svojom srdci, v ktorom nech Boh má vždy svoje pevné
a ničím nenahraditeľné miesto. Potom Vianoce nebudeme
prežívať len jeden deň v roku, ale každý deň a po celý rok.
Ľuboš Močáry, kaplán
porozumenie, pomoc a za prácu, ktorá bola vykonaná pre
nás všetkých. Tešíme sa z maličkostí a z každého úprimného úsmevu. Prežime túto vzácnu vianočnú atmosféru so
šťastím, láskou a pokojom.
Milí spoluobčania,
želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do
Nového roka Vám prajem pevné zdravie, veľa šťastia a veľa
pracovných, ako aj osobných úspechov.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

S ÚSMEVOM ZA POZNANÍM
Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým,
dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedkym.
Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu,
nech nám nikdy nezovšednie, ani v novom roku.
V čase adventu aj v škole oživujeme tradície. Vianoce
mali pre našich predkov a rovnako majú dodnes zvláštne
čaro. V dnešnej hektickej uponáhľanej dobe, keď sa nám
dospelým zdá, že žijeme akosi rýchlejšie, naliehavejšie pociťujeme potrebu trošku stíšiť, upokojiť myseľ, možno so
štipkou nostalgie zaspomínať na svoje detstvo... Vtedy si
uvedomíme, aké dôležité je prežívanie predvianočného času
pre naše deti. Viem, škola je predovšetkým o učení, povinnostiach, no predsa: keď na hlavnej chodbe ráno do tmy
svieti krásny strom, príchod do školy je príjemnejší, keď
zvonenie ponúka vianočné melódie, keď sú všetky učebne
vyzdobené vianočnými motívmi, keď pohľad z okna zaregistruje poletujúce snehové vločky, atmosféra v škole je uvoľnenejšia, radostnejšia. Nedávno k nám zavítal Mikuláš
s družinou anjelov i čertov a keďže všetci naši žiaci boli celý
rok poslušní a usilovní, boli obdarovaní sladkými balíčkami
. Mimoriadne krásne a veselé čertice a anjelici sa postarali o zábavu celej školskej rodiny.
Len pred pár mesiacmi zasadli žiaci do lavíc a onedlho
budú už v polovici svojej práce. Vráťme sa teda do bežného
kolobehu školských dní. V septembri sme v ZŠ privítali 204
žiakov. Na stupni primárneho vzdelávania sme otvorili 5
tried, na stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania 5 tried.
V školskom klube detí, o ktorý je veľký záujem, sme otvorili 2 denné oddelenia so 44 žiakmi. Materskú školu navštevuje 67 detí v 3 triedach. Edukačný proces v základnej škole
a ŠKD zabezpečuje sedemnásťčlenný, v materskej škole
päťčlenný pedagogický zbor, na prevádzke škôl a školských
zariadení sa podieľa 12 prevádzkových zamestnancov, celkový počet zamestnancov organizácie vrátane materskej
školy a školskej jedálne je 34. Školský vzdelávací program
S úsmevom za poznaním nadväzuje na program predprimárneho vzdelávania materskej školy. V tomto školskom roku
sa zaviedla reforma reformy v štátnom vzdelávacom programe, v 1. a v 5. ročníku postupujeme podľa inovovaného
školského vzdelávacieho programu. V týchto ročníkoch na-

stala zmena v skladbe vyučovacích predmetov. V budúcom
roku sa bude inovovať školský vzdelávací program aj v druhom a šiestom ročníku. Žiaci piateho ročníka majú za sebou
monitor zo slovenského jazyka a matematiky, celoslovenské
výsledky sa dozvieme v januári budúceho roku.
Cieľom výchovy a vzdelávania v základnej škole je rozvinúť u žiakov také kompetencie (osobnostné, sociálne, komunikačné, jazykové, matematické...), ktoré im umožnia
pokračovať v edukácii na stredných školách. Na plnenie
vytýčených cieľov je nevyhnutné vytvoriť vhodnú materiálnu
základňu. Snažíme sa dopĺňať kabinetné zbierky modernými
učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zútulňovať
učebne a ostatné priestory školy. V tomto školskom roku je
našou prioritou postupne vybavovať novú telocvičňu náradím
a náčiním, samozrejme, v rámci finančných možností. Zakúpili sme basketbalové dosky, ribstoly, trampolíny, florbalové vybavenie, rodičovské združenie z 2 % dane zakúpilo
stolnotenisové stoly. Tešíme sa, že sa priestory telocvične
využívajú aj v mimovyučovacom čase, po večeroch a víkendoch, že má chuť zacvičiť si mládež i dospelí.
Škola žije aj po vyučovaní. Žiaci sa môžu zdokonaľovať
a rozvíjať svoje záľuby v oddeleniach školského klubu detí,
v odboroch základných umeleckých škôl (SZUŠ Dotyk, ZUŠ
P. Bohúňa), či v 24 záujmových krúžkoch rozmanitého zamerania.
V súčasnosti celá škola doslova vonia Vianocami. Vyrábame pozdravy a dekorácie, pečieme a zdobíme medovníčky,
nacvičujeme program pre verejnosť obce, pripomíname si
duchovné posolstvo Ježiškovho narodenia. Na sklonku roka
chceme poďakovať všetkým, ktorí nám boli nápomocní:
obci – nášmu zriaďovateľovi, rodičovskému združeniu, spolupracujúcim organizáciám, všetkým zamestnancom našej školy.
Všetkých srdečne pozývame na program Predvianočný čas,
ktorý sa uskutoční v KD v nedeľu 20. decembra o 14.30 hod.
Vianoce sú najľudskejšie a najláskavejšie obdobie v roku.
Doprajme teda pokoj našej duši a srdcu. Tešme sa aj zo šťastia toho druhého. Deťom prajem okrem materiálnych darčekov najmä zážitky, na ktoré budú spomínať. Nech sa celé
sviatky i po nich otec s mamou usmievajú, aby ich deti pocítili teplo sálajúce zo srdca. Šťastné a veselé 
Mgr. Eva Halamová

SNÍČKY DETÍ
My sme deti maličké, sníčky máme v hlavičke.
Snívame o darčekoch, čo budú pod stromčekom.
Ja chcem bábu, ja chcem vláčik,
ja chcem slona, ja chcem kočík.
Čas rýchlo uteká. Polia, lúky a strechy domov sú
pokryté ligotavou snehovou perinou. Za oknami
poletujú krásne snehové vločky akoby poletovalo páperie. Opäť nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi starej mamy.
Áno sú tu VIANOCE, opäť je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné
puto. Je tu čas radostí, zázrakov, prianí. Vianoce – sviatočné
čaro pozamykané do nádherných vianočných piesní, kolied,
vinšov, do velebného ticha vianočných stromčekov. Sú symbolom očakávaní, naplnenia túžob, obdarovávania a nádeje.
V materskej škole každý deň s deťmi myslíme na to, kedy

príde Mikuláš a Vianoce. Pripravujeme divadielka, učíme
sa básne, piesne, koledy. Deti usilovne maľujú, strihajú,
zdobia stromčeky, pečú medovníky a zhotovujú vianočné
výtvory z rôzneho materiálu. Vo všetkých troch triedach
sa deti tešia z týchto činností a navzájom rozdávajú
radosť verbálne aj neverbálne. I do našej MŠ zavítal
Mikuláš za sprievodu anjelikov a svojich veľkých pomocníkov. Deti privítali Mikuláša, akože ináč starostlivo
nacvičeným programom – pesničkami a básničkami,
z ktorých bolo cítiť, že idú zo srdiečka. Po rozhovore s Mikulášom si deti prevzali balíčky so sladkými prekvapeniami.
Touto cestou ďakujeme za spoluprácu rodičom, RZ, ktorí sa
podieľali na ich príprave a OcÚ za sladkú odmenu pre deti.
Želáme Vám všetkým, aby sa vo vašich srdciach rozhostil
krásny pocit, na vašom stole nech zavonia kapor a Štedrý
večer nech zanechá vo vašich srdciach stopu pohody a radosti.
Vedenie MŠ

KRÁTKE VIANOČNÉ ZAMYSLENIE
HĽADANIE
I napriek tomu, že na svet prichádzame všetci nahí, nerodíme sa chudobní. Každý si prinášame nejakú pozitívnu
menu, prinajmenšom talentový kapitál. A hoci v nás nie je
ani trochu umeleckého nadania a vlôh pre matematické
vzorce, určite sú v nás tri túžby: – túžba po poznaní dobra,
pravdy a krásy. Vo chvíli, keď v sebe nachádzame ochotu

ich hľadať, sa zaručene objavuje v našom vnútri radosť. Radosť? Čo je radosť? Je v každom z nás, nie je v ľuďoch, vo
veciach, peniazoch, radosť je v nás. Len na tebe je, či ju nechaš udupať, udusiť svojimi problémami, predstavami starosťami, alebo ju necháš vyklíčiť, vyrásť a vylievať na iných.
Tak choď... a vylievaj radosť (parafr. sv. Terezka z Lisieux)
vychováv. ŠKD Stašová

PRÁCE VYKONANÉ V 2. POLROKU 2015
V 2. polroku 2015 sme sa zamerali na kosenie buriny,
čistenie rigolov v ulici do Ráztok. Vybudovali sme dláždený
rigol v ul. za Garážou k pomníku SNP. Upravovali sme hraciu
plochu futbalového ihriska. Opravili sme fasádu futbalových
šatní, šatne sme komplet vybielili.
Vybudovali sme nové oplotenie obecného penziónu z južnej strany a prerobili sme zastrešenie altánku pri obecnom
penzióne. Zrekonštruovali sme zastávku na nižnom konci,
kde sme položili zámkovú dlažbu. V budove MŠ sme zrekonštruovali a rozšírili soc. zariadenie. Celkovo sa osadilo 5
nových umývadiel a 5 nových WC, kde bude dostatočný
priestor pre všetky deti v materskej škôlke.
Taktiež bolo zrealizované nové ozvučenie futbalového
ihriska. Osadilo sa 5 reproduktorov, zakúpil sa nový zosilňovač, mikrofón. V obecnom penzióne Salatín sme vybielili
kuchyňu, jedáleň, chodby, sklady. Tieto priestory teraz pôsobia príťažlivejším dojmom. Na bývalom pavilóne MŠ sme
opravili všetky komíny, ktoré sa už rozpadali.
Miestnosti nad bývalou ambulanciou detskej lekárky sme
zateplili. Opravovali sme zábradlie na mostoch k Medokýšu
a na vyšnom konci oproti 24 b. j. Taktiež bola upravená prístupová cesta k lyžiarskemu vleku.

V spolupráci z mestom Rbk a obcou Lipt. Osada sme
spojazdnili cyklotrasu medzi Lipt. Osadou a Korytnicou po
trase bývalej Korytničky. Každá obec spojazdňovala túto
trasu na území svojho katastra. Úsek patriaci našej obci vedie
od Patočín po Korytnicu. Poslednú októbrovú nedeľu sa
uskutočnila jazda cyklistov z Ružomberka do Korytnice po
uvedenej trase. V rekonštrukcii tejto cyklotrasy chceme pokračovať aj v budúcom roku.
Zrekonštruovali sme aj vchod zo štátnej cesty k Obecnému úradu a z miestnej komunikácie v Ráztokách k telocvični, kde sme položili betónové válovce. V tanečnej sále sme
vykonali opravu stolov. Pracujeme na programe hosp. sociál
neho rozvoja obce.
Dokončili sme 1. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia. V súčasnosti realizujeme 2. etapu rekonštrukcie. Finančné prostriedky sme získali z eurofondov. Dokončili sme výstavbu zberného dvora na separovaný zber odpadu. Jeho
spustenie nám oddialilo prijatie nového zákona o zbere,
preprave a likvidácii odpadov, ktorý mení celý systém nakladania s odpadmi. V súčasnosti sa čaká na vykonávacie predpisy k tomuto zákonu a na základe nich bude spracovaný
nový prevádzkový poriadok zberného dvora.

Oprava mosta.

Úprava cesty k lyž. vleku.

Rekonštrukcia strechy.

Oprava oplotenia pri OcÚ.

Úprava rigola pri ZŠ.

Oplotenie pri penzióne.

Taktiež sme inštalovali nový kamerový systém, ktorý
monitoruje priestory v okolí budovy ZŠ, telocvične, obecného penziónu a futbalového Ihriska. Projekt bol finančne
podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu

Foto: archív obce.

kriminality. Od predsedu vlády sme taktiež získali 40 000 Eur
na telocvičňu, snažíme sa získať ďalšie finančné prostriedky
na kompletné dokončenie tejto stavby.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Z blížiacim sa koncom kalendárneho roka prichádza aj
čas na zhodnotenie činnosti, ktorú sme počas celého roka
vykonávali. Organizácie akou je aj DHZ tak zvyknú učiniť na
výročných členských schôdzach, aby svojich členov oboznámili ako sa im v uplynulom roku darilo napĺňať ciele
a predsavzatia, ktoré si spoločne na začiatku roka vytýčili.
V krátkosti by som preto chcel predstaviť činnosť nášho
zboru aj Vám ostatným, ktorí možno chcete vedieť viac
o činnosti hasičov za rok 2015.
Okrem schôdzkovej činnosti, príprave družstiev na súťaže, údržby zbrojníc ako aj zverenej techniky, sme sa aj v tomto roku podieľali na kultúrno-spoločenskom živote v obci.
Po plese, slávení veľkej noci a májovej veselici sme si v 22.
augusta pripomenuli 85. výročie oficiálneho vzniku DHZ
v našej obci. Na slávnostnej členskej schôdzi, ktorou sme
zahájili program osláv sme mohli po prví krát privítať v našich
radoch aj čestného hosťa a to prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pána PhDr. Ladislava Pethö, ktorý zboru
z príležitosti osláv svojho vzniku odovzdal do rúk zástupcov
DHZ medailu za zásluhy, ktorú zboru udelilo prezídium DPO
SR. Po slávnostnom sprievode členov obcou pokračoval
program na futbalovom ihrisku v Ráztokach Hasičským
odpoludním, ktoré ma už svoju tradíciu a je neodmysliteľnou
súčasťou letných prázdnin a akcii v tomto období. Súťaž
hasičských družstiev, ukážky profesionálnych hasičov HaZZ
Ružomberok, členiek Slovenského červeného kríža a dobrá
zábava aj v tomto roku pritiahli na futbalové ihrisku veľa

Preberanie vyznamenania z rúk prezidenta DPO SR.

priaznivcov hasičského zboru, ktorí v dobrej nálade vydržali až do skorých ranných hodín.
V tomto roku sme však museli použiť aj našu techniku
a potvrdiť pripravenosť v boji proti požiarom v obci a to
dvakrát. Prvý zásah bol vykonaný v letných mesiacoch k požiaru lesného porastu v Banskom a druhý k požiaru hospodárskej budovy u Fukasa, ktorý prepukol tesne pred polnocou
z 28. na 29. októbra. Pokiaľ by nedošlo k jeho včasnému
ohláseniu susedmi a lokalizovaniu členmi DHZ, ktorý potom
spoločne aj hasičmi HaZZ Ružomberok požiar uhasili, škody
by bývali určite oveľa väčšie. Chcel by som sa aj touto cestou
ešte raz poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri likvidácii
tohto požiaru ako členom DHZ tak aj spoluobčanom, ktorí
neváhali pomôcť. Aj tento požiar dokazuje, že včasné ohlásenie nie len na tiesňovú linku 150 ale aj členom DHZ má svoje
opodstatnenie, hlavne ak dobrovoľný hasiči disponujú potrebnou technikou akou je cisternová automobilová striekačka.
Výcvik využívaný na reprezentovanie zboru v hasičskom
športe nemalou mierou napomáha prevažne tej mladšej generácii hasičov k získavaniu potrebných zručnosti, ktoré sú
potrebné na hasenie požiarov.
Po úspešnej účasti na okresnej previerke pripravenosti
DHZ v Stankovanoch si družstvo mužov malo možnosť preveriť svoju výkonnosť aj s najlepšími družstvami v rámci
kraja, kde sa im napokon po výbornej štafete menej darilo
v hasičskom útoku, čo napokon stačilo len na celkove 8.
miesto.

Pamätné foto z príležitosti osláv 85. výročia založenia zboru.

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 2015.
Už za pár dní budeme mať možnosť zabaviť sa spolu na

tradičnej Štefánskej zábave a 30. januára 2016 na Hasičskom
plese.
Do nového roka prajem všetkým veľa zdravia, šťastia
a božieho požehnania.
Kamil Weiss
veliteľ hasičského zboru

ČINNOSŤ MS SČK V DRUHOM POLROKU 2015
V druhom polroku v letných mesiacoch sa Miestny spolok
Slovenského červeného kríža zúčastňoval na rôznych podujatiach ako asistenčná zdravotná služba. Spomedzi tejto
činnosti spomeniem futbalové podujatie o Pohár starostu
obce, Hasičská sobota a cyklistická súťaž Nízkotatranská
MTB tour Liptovská Lúžna. Verím, že našou troškou sme
prispeli k úspešnému priebehu týchto podujatí. V neskorom
jesennom období, či skôr už na začiatku zimy sme zorganizovali 3. mobilný odber krvi. Touto cestou ďakujeme všetkým
darcom za ich šľachetný čin. Blíži sa záver roka a mi by sme

sa chceli poďakovať obecnému úradu za ich ústretovosť
a spoluprácu, tiež aj ostatným spolkom, s ktorými sme spolupracovali za úspešný rok 2015. Verím a dúfam, že rok 2016
bude prinajmenšom taký dobrý, ak nie ešte lepší ako ten
súčasný. A na záver? Blížia sa Vianoce, tie nádherné chvíle,
prežite ich v láske, šťastí, a v harmónii, nie sú dôležité dary,
len nech sa Vám vždy dobre darí, nielen teraz, ale stále,
majte vždy usmiate tváre. Krásne Vianoce a úspešný nový
rok Vám a vaším rodinám praje MS SČK.
Miroslava Stašová

STARNEME AKTÍVNE
Dobrý deň sestra staroba, ach videla som Ťa prichádzať
zďaleka a nepodala som Ti ruku, musím si asi zvyknúť na
Tvoju spoločnosť, pretože ma už nikdy neopustíš. Budeš zaberať stále viac miesta v mojom živote.
A preto s premenou svojho srdca volám teraz na Teba so
všetkou úprimnosťou, sestra moja. Máš skúsenosti a vieš
všetko ako má byť, dávaš veciam ozajstný význam a milosť.
Moje telo chátra, moja duša je ľahšia, aby sa mohla lepšie
vzniesť. Sestra staroba, prijímam Ťa a mám Ťa rada, pretože
vďaka Tebe som voľnejšia a pomaly sa približujem k Bohu.
Nachádzame sa v období, kedy pomaly hodnotíme ubehnutý rok 2015. Porovnávame naše plány, ktoré sme si vytýčili na začiatku roka so skutočnosťou. Zdá sa, že i v tomto
roku sme v našich aktivitách nepoľavili, zrealizovali sme rad
akcií s ktorými sme ani nerátali. Veľmi nám pomohlo priaznivé počasie v priebehu celého roka, ktoré sme sa snažili
využiť hlavne pobytom vonku na čerstvom vzduchu. V letnom období si 23 našich členov pripravilo opekačku pod
Čiernym Vrchom, kde sme si pri ohni veselo zaspievali, zatancovali a tiež urobili prechádzku v okolí lesa. Letné dni
sme využili aj na pobyt pri vode a kúpanie. V júli sme sa 3
dni slnili a kúpali v bazénoch v Podhájskej a jeden deň v Oraviciach. Pobyt v Oraviciach sme spojili s nákupmi v Poľsku.
Dve naše členky prijali poukaz na kúpeľno-rehabilitačný
pobyt v Turčianskych Tepliciach, pričom časť nákladov na
pobyt mali hradenú zo štátneho príspevku. Na pobyt majú
členky veľmi dobré spomienky a hlavne vrátili sa spokojné

a oddýchnuté. Ďalšie dve členky si boli oddýchnuť 9 dní pri
mori v Taliansku. Tento zájazd zabezpečila okresná organizácia JDS v Ružomberku.
V septembri sa 13 našich členiek zúčastnilo kultúrnej
akcie v B. Bystrici – na opere Cigánska láska, ktorú akciu
zabezpečil miestny spolok červeného kríža. Všetci účastníci
si z akcie odniesli hlboký a krásny kultúrny zážitok.
O činnosti speváckej skupiny s harmonikármi pri našej
ZO JDS netreba azda veľa písať. Za všetku ich snahu, chuť,
radosť z účinkovania a vytvárania dobrej nálady u divákov
svedčia tieto ich vydarené akcie:
– účinkovanie pre detský tábor Smiechovo spojené s výstavkou výšiviek a ukážkami vyšívania a pletenia
– účinkovanie na akcii SZPB v našej obci
– spestrenie nálady na poľovníckej zábave v KD v našej obci
– účasť na programe pri oslavách 71. výročia SNP na Kečke
– účinkovanie na púti na Hedeši
– účinkovanie v programe 11. ročníka Ružomberskej lýry
speváckych skupín seniorov v Lúčkach (akcie sa zúčastnilo aj 12 členov našej ZO).
Takmer na každej členskej schôdzi myslíme i na naše
zdravie. Nevieme si predstaviť schôdzu bez zdravotnej prednášky väčšinou v podaní našej predsedníčky p. Svrčanovej.
V novembri nám urobila odbornú prednášku na tému „Osteoporóza“ MUDr. Benková z L. Mikuláša.
Prednášku si prítomní členovia pozorne vypočuli a položili prednášajúcej viac otázok na vysvetlenie, čo svedčilo
o veľkom záujme o danú tému.

V tomto období sa pripravujeme na predajnú akciu na
predvianočnom trhu v našej obci a spoločne s OO JDS v Ružomberku organizačne zabezpečujeme prípravu veľkej akcie
– Fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční koncom januára
2016 v KD v našej obci. Na tejto akcii bude prítomných cca
150 členov JDS z okresu Ružomberok.
Venujeme pozornosť tiež zostaveniu plánu činnosti a finančného plánu na budúci rok.
Niekedy sa zamýšľam, že seniorský vek netreba vnímať
ako súmrak uponáhľaného života, ale ako čas slobody, keď

sa vo zvýšenej miere môžeme venovať zdravému spôsobu
života, tešiť sa z napĺňania voľných chvíľ činnosťami, na
ktoré sme nemali v minulosti časový priestor. Preto starneme
aktívne – rozvíjame svoje vedomosti, zručnosti, cibrime si
neustále svoju pamäť. Aj v tomto veku sa venujeme svojim
záujmom, investujeme do vzťahu so svojou rodinou a účasťou na obecných i okresných akciách nadväzujeme nové
kontakty.
Kováčová Anna
tajomníčka ZO JDS

Z NAŠEJ MATRIKY 2015
NARODENIE:
Ester Nemčeková, Laura Bodorová,
Zdenka Mydliarová, Lucia Sirotová,
Matúš Veselovský, Nikola Ratulovská, Peter Koreň, Denisa Veselovská, Juraj
Maroš, Matej Chlepko, Lukáš Kurpaš, Laura
Gočová, Sebastián Mázsár, Sara Arslanová, Melisa Arslanová,
Ester Bullová, Matej Karlík, Julian Nemček, Marko Sirota,
Filip Chovanec, Marko Fides, Emília Kasančíková.
SOBÁŠ:
Michal Švirloch a Mgr. Alena Bullová, Martin Hradský a Mária Krížovská, Ing. Ivan Belička a Mgr. Miroslava
Stašová, Róbert Mydliar a Mgr. Lenka
Tišťanová, Roman Huba a Ľudmila Črepová,
Matthew John McMillan a Lucia Pekárová, Ing.
Peter Staš a Mgr. Zuzana Vieriková, Branislav Serafín a Mgr.
Karolína Vaisová, Bc. Peter Vlasák a Ing. Anežka Veselovská.
SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Ladislav Kubas a Bc. Simona Veselovská, Peter Husarčík a Bc.
Katarína Klubicová, Michal Tišťan a Ing. Stanislava Veselovská, Ľubomír Vierik a Zuzana Filická, Michal Mydliar a Šárka Bartánusová, Matej Veselovský a Miroslava Veselovská,
Peter Bulla a Zlatica Címerová.

ÚMRTIE:
Vincencia Vieriková, rod. Vieriková, 80 r.,
Ján Kurpaš, 91 r., Elena Valušiaková,
rod. Kajdová, 86 r., Irena Tišťanová,
rod. Veselovská, 91 r., Janka Lietavcová, rod. Gašperanová, 81 r., Juliana
Glembová, rod. Samolejová, 74 r., Anna
Črepová, rod. Brezniaková, 91 r., Jozef Sirota, 71 r., Milan Husarčík, 50 r., Cyril Paluda, 77 r., Vlasta Prenosilová, rod. Črepová, 58 r., Július Serafín, 64 r., Anna Turoňová, rod. Tišťanová,
92 r., Juliana Valušiaková, rod. Hubová, 88 r., Ervín Vierik, 85 r.,
Rudolf Chlepko, 61 r., Juliana Mráznicová, rod. Hubová, 84 r.,
Tomáš Veselovský, 4. mes., Pavol Sirota, 52 r., Lucia Valušiaková, rod. Černajová, 81 r., Veronika Banášová, rod. Črepová,
76 r., Anna Hubová Svrčanová, rod. Kurpašová, 84 r., Ivan Vierik,
52 r., Peter Uličný, 61 r., Božena Potkanová, rod. Veselovská,
78 r., Juliana Fidesová, rod. Veselovská, 102 r., Anton Hlad,
54 r., Mária Črepová, rod. Ondrašíková, 90 r., Verona Veselovská, rod. Veselovská, 91 r., Juliana Mrvišová, rod. Glembová,
88 r., Mária Veselovská, rod. Maťugová, 82 r., Pavol Targoš,
47 r., Štefánia Sirotová, rod. Tišťanová, 85 r., Irena Chlepková,
rod. Lietavcová, 81 r., Iveta Samolejová, rod. Dudášová, 46 r.,
Ján Bulla, 55 r., Martin Kakaščík, 20 r., Viera Veselovská, rod.
Hladová, 63 r., Juliana Dutková, rod. Veselovská, 93 r., Anton
Kurpaš, 84 r., Milan Glemba, 61 r., Miroslav Veselovský, 68 r.,
Cyril Bystričan, 80 r. Vladimír Veselovský, 74 r.

ŠTATISTIKA:
narodení: 22, prisťahovaní: 18, odsťahovaní: 24, umretí: 44, počet obyvateľov k 15. 12. 2015: 2.820
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
„Vďaka Vám za všetko, za slnečné dni, za prebdené noci, za
pokojné sny. Vďaka Vám za všetko, za trpezlivú dlaň, za
pohladenie v bôli i za milú tvár. Vďaka Vám za všetko, za
krásu mladých liet, za každý vrúcny cit. Bez tepla Vašich sŕdc
nemohli by sme žiť.“

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, pripraví obecný úrad posedenie pre našich občanov, ktorí sa v tomto roku dožili životného jubilea. Dňa 22.
októbra 2015 sme pozvali všetkých oslávencov, ktorí sa
v tomto roku dožili 60, 65, 70, 75, 80 a 85 rokov. Spolu ich

bolo 130. Pre jubilantov sme pripravili občerstvenie a malý
darček. Srdcia našich hostí rozcítili deti z folklórneho súboru Lúžňanček pásmom krásnych piesní a básni. O výbornú
atmosféru sa postarala dychová hudba Lúžňanka, ktorá už
tradične zabáva našich hostí a Spevácka skupina pri Jednote
dôchodcov v Liptovskej Lúžnej. 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.
OcÚ



Foto: archív obce.

AKO MÁLO K ŠŤASTIU STAČÍ
Niekedy aj celkom malé veci dokážu urobiť zázraky a potešiť srdcia ľudí, zvlášť v tomto adventnom období. V piatok
11. decembra zavítali na obecný úrad i do ambulancie detskej lekárky detičky z našej materskej školy a zaspievali vianočné koledy. Bol to úžasný zážitok a pohladenie pre dušu. I takýmto maličkým činom prispeli k tomu, aby urobili
OcÚ
radosť, potešili srdcia a rozdali lásku...

ZO SZPB
Vážení občania, ZO SZPB Liptovská Lúžna si Vás dovoľuje oboznámiť s činnosťou našej organizácie za rok 2015.
Naša ZO v roku 2014 mala 72 členov. V roku 2015 sa
v rámci pokračovania tradícií prihlásilo 30 nových členov.
Takže máme spolu 102 členov. Náš výbor sa skladá z 9 členov
a je aktívny. Chceli by sme si na začiatku pripomenúť tichou
spomienkou našich zomrelých priamych účastníkov odboja

ako i členov ZO SZPB LL, ktorí nás v roku 2015 navždy opustili.
Teraz k činnosti ZO LL. V mesiaci január, 17. 1. 2015,
prebehla výročná členská schôdza ZO SZPB, kde sa bilancoval uplynulý rok a plánovali sa úlohy na nastavajúci rok.
V roku 2015 sme sa zúčastnili osláv oslobodenia v Ružomberku a osláv oslobodenia na Háji – Nicovo v Liptovskom

Mikuláši, kde bol aj náš prezident Andrej Kiska a predseda
vlády Róbert Fico.
4. júla 2015 bola pred Obecným úradom výstava zbraní,
vojenského auta, motoriek, poľnej kuchyne, vojakov, ktorá
bola spojená s ľudovou veselicou a ochutnávkou vojenského
partizánskeho gulášu. Pri tejto príležitosti nás navštívil aj
ruský veľvyslanec pán Mikhail Machekhin, ktorý nám prisľúbil a aj splnil rekonštrukciu pomníka ruského vojaka,
ktorý je pochovaný na vyšnom cintoríne. Vojak sa volal Nikolaj Lečiko zo Stalingradu. Zároveň tento pamätník slúži aj
pre všetkých ruských vojakov, ktorí padli v II. svetovej vojne
v našej obci Liptovská Lúžna.
29. augusta 2015 boli oslavy SNP pri pamätníku na „Kečke“, ktoré boli sprevádzané peknými pesničkami zaspievanými našimi krojovanými dôchodkyňami a hrala nám naša
krásna ľudová hudba. Táto tradícia sa rok, čo rok zachováva.

Hrob ruského vojaka.

Výbor ZO LL a jej členovia sa zúčastnili brigády sadenia
stromkov. Peniaze boli použité na ukážky zbraní pred Obecným úradom. Preto touto cestou chceme osloviť Obecný úrad
LL o vyššiu dotáciu peňazí, ako i sponzorov LL. V budúcnosti plánujeme veľkú ukážku bojov, preto potrebujeme viac
financií.
CHCEME PLNIŤ ODKAZ NAŠICH OTCOV A STARÝCH
OTCOV. SNP je cennou devízou „nesmieme zabúdať“.
Liptovská Lúžna je vyznamenaná radom veľkej Červenej
hviezdy, aj ako obec Partizánsky hrdina. Večná vďaka padlým
hrdinom a vojakom. Touto cestou sa chceme poďakovať za
spoluprácu Obecného úradu LL a sponzorom LL, ako i všetkým, ktorí nám pomáhajú pri zabezpečovaní akcií.
Ladislav Huba, predseda SZPB LL,
Kvetoslava Chlepková, podpredsedníčka

Návšteva z veľvyslanectva.

Foto: archív OcÚ

SPOMIENKA
Rok 2015 sa pre DH Lúžňanka začal naozaj veľmi zhurta.
Prípravy na nahrávanie nového CD vrcholili, a tak sa mohlo
na jar začať nahrávať. Nahrávalo sa u jedného z najpoprednejších producentov na Slovensku, u pána Pavlíka na Orave.
Samotné nahrávanie prebiehalo po etapách, teda skoro každý víkend sa striedali nástroje a ako posledný sa nahral spev.
Aj keď to mnohí členovia možno nečakali, nahrávanie bolo
veľmi náročné a vyčerpávajúce, pretože pánovi Pavlíkovi
neušiel žiadny „falošný“ tón, no o to bol krajší pocit zaslúženej práce pri krste nášho nového CD s názvom „V Záhradke za potokom“, ktoré sme slávnostne na Lúžňanskom barytóne uviedli do života.
Ako som už spomenula, i tohto roku sa nám podarilo
úspešne usporiadať prehliadku dychových hudieb, v poradí
už 8. ročník Lúžňanského barytónu. Následne na to DH
Lúžňanka hrala na odpustovej sv. omši a tešila sa z úspechu
nového CD. Pre tých, ktorí toto CD ešte nepočuli, je možné
si ho zakúpiť u každého člena DH.
V zozname hudobných predstavení DH Lúžňanka nechýbalo ani vystúpenie na Morave v máji tohto roku. V júni
prijala DH pozvanie na prehliadku dychových hudieb v
Hornom Lieskove. V lete prichádza každý rok trochu útlm,
no v septembri vyštartovala naša dychovka do bludiska nových notových materiálov a pripravuje ďalšie podujatia,
ktorých v roku 2016 nebude málo.
DH Lúžňanka sa pomaly, ale isto rozrastá, z čoho máme
veľkú radosť. Pri sv. omši na Hedeši sa predstavili dve nové
členky, Sára Fidesová a Patrícia Fidesová. Tieto šikovné dievčatá budete môcť v plnej paráde počuť aj na 2. Lúžňanských
vianočných trhoch, ktoré opäť v spolupráci s farským úradom

v našej obci organizujeme. Tieto sa uskutočnia dňa 20. decembra 2015 od 16:00hod pred KD v Liptovskej Lúžnej. Určite nebude chýbať pravá vianočná atmosféra s rozvoniavajúcim punčom a tónmi vianočných kolied, či rôzne tradičné
výrobky. Výťažok tohto podujatia bude použitý na charitatívne účely. Srdečne Vás pozývame.
V januári 2016 oslávi DH Lúžňanka 25 rokov. Pri príležitosti tohto krásneho jubilea, Vás DH pozýva na slávnostný
koncert, ktorý sa uskutoční dňa 3. januára 2016 o 16:30hod
v KD v Liptovskej Lúžnej. Bude to koncert plný spomienok
a emócií, ale i výbornej muziky a zábavy. Tešíme sa na
stretnutie s Vami!
Ďalej by sme Vás veľmi radi chceli pozvať na 6. Dychovkársky ples, ktorý sa taktiež uskutoční v januári budúceho
roku, konkrétne dňa 23. 1. 2016. Do tanca bude hrať výborná
dychovka Bojnická kapela. Nakoľko je sála malá a záujem
každoročne stúpa, platí aj tohto roku: „Kto prv príde, ten skôr
berie!“ Preto v prípade záujmu neváhajte kontaktovať ktoréhokoľvek člena DH.
V roku 2016 nám patrí aj fašiangova bursa, ľudová veselica, či pochovávanie basy. Tieto sa uskutočnia začiatkom
februára a všetci ste srdečne vítaní!
V závere by som chcela poďakovať všetkým manželkám,
rodinným príslušníkom a priaznivcom, ktorí nás podporujú
a vždy pomáhajú, keď treba. Veľká vďaka putuje najmä kapelníčke Katke a Jurajovi Mydliarovi za ich čas a námahu nie
len pri nácvikoch.
V mene celej dychovky želám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný štart do Nového roku 2016.
Členka DH

FOLKLÓRNA SKUPINA „LÚŽŇAN“
Blíži sa koniec roka 2015 a treba tento rok uzavrieť ako
Fsk pracovala. Hneď ako nadišiel nový rok, začali pre Fsk
skúšky. Folkloristi sa pripravovali na fašiangovú bursu a na
program pre Lužnú u Vsetína. Na začiatku februára začala
Fsk s tradičným fašiangovým zvykom – bursou po dedine.
Je to ľudový zvyk a občania našej obce ho vítajú. Po burse
sa večer uskutočnila ľudová veselica. Pred popolcovou stredou sa uskutočnil starý zvyk pochovávania basy. Hudba
hrala do polnoci, pochovala sa basa a až do Veľkej noci bol
pôst, kde sa už nemôže uskutočniť žiadna zábava. 2. 5. 2015
sa Fsk ako každý rok zúčastnila jarmarku na Morave v Lužné u Vsetína, kde vystúpila s programom „Veruže mi zahraj“.
Pri tradičnom sadení májov na Turíce, kde sadia máje hasiči
sa zapojili niektorí členovia Fsk s ľudovými piesňami a zvykmi z našej obce. TV JOJ pri prezentácii miest a obcí Slovenska, oslovila aj našu Fsk o dodanie programu ľudových
zvykov a piesní z našej obce. Túto prezentáciu mohli vidieť
diváci vo večerných správach TV JOJ. 4. 6. 2015 sme sa
v spolupráci s pánom farárom našej farnosti zúčastnili svätej
omše s procesiou na sviatok Božieho tela a krvi Pánovej. 3.
7. 2015 sa Fsk zúčastnila folklórneho festivalu vo Východnej
s ľudovými piesňami, tancami a pásmom Krštenie – zvyk
v našej obci. Po folklórnom festivale vo Východnej sa FSK
zúčastnila Oravských folklórnych slávností v Zázrivej, kde
zožali veľký úspech od obecenstva. Členovia Fsk sa zúčastnili aj na programe folklórnych slávností v Zuberci na Orave.

Fsk vystupuje aj na svadbách, kde predvádzajú vodenie
tračiek, budenie mladuchy, lebo tieto staré zvyky sa už vytrácajú a my ich chceme zachovať pre mladšiu generáciu. 21.
11. 2015 Fsk usporiadala tradičnú Katarínsku zábavu a aj
účinkovala s programom na Katarínskej zábave v Liptovskej
Osade. 20. 12. 2015 sa Fsk Pripojí k Vianočným trhom, ktoré
sa uskutočnia na dvore obecného úradu.
Ďakujeme starostovi Ing. Albínovi Husarčíkovi, prednostovi Bc. Pavlovi Husarčíkovi a obecnému zastupiteľstvu za
pomoc a podporu folklórnej skupiny.
Za Fsk Valušiaková

V Lužné u Vsetína.

Foto: archív OcÚ

TURNAJ V MINIFUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE 2015
Prvá augustová sobota tento rok bola dňom, v ktorom sa
odohral pravidelný každoročný turnaj o pohár starostu obce
v mini futbale. Turnaj sa odohral na ihrisku s umelou trávou
za telocvičňou pri ZŠ. Turnaja sa aj tento rok zúčastnilo osem
mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Nasadení
boli minuloroční finalisti, ku ktorým boli prižrebované ďalšie
mužstvá.
V A skupine boli: Skalní, Serafins, Lyžiari, Hasiči. V B
skupine boli: Gorani, FC Marek, Dorast, Biedne stroje.
Prvé dve mužstvá hrali v semifinále krížovým spôsobom
o postup do finále, porazení o 3. miesto.
V semifinále sa stretli: Gorani – Lyžiari s výsledkom 7:2;
Serafins – Biedné stroje 2:3.
O 3. Miesto: Lyžiari – Serafins 5:4.

Losovanie.

Vo finále sa stretli mužstvá, ktoré skončili v skupine B na
prvých dvoch miestach. V skupine sa ich vzájomné stretnutie skončilo remízou 1:1. No vo finále sa ukázala väčšia skúsenosť Goranov, ktorí zvíťazili po vyrovnanom výkone 4:1.
Finále: Gorani –Biedné stroje 4:1.
Pri vyhlasovaní výsledkov okrem poradia mužstiev boli
vyhodnotení aj: najlepší brankár: Filip Husarčík – mužstvo
FC Marek, najlepší hráč: Peter Sila – mužstvo Serafins, najlepší strelec: Kristián Močilán – mužstvo Biedné stroje,
Dávid Kajúch – mužstvo Lyžiarov, po 7 gólov.
Po ukončení turnaja sa v areáli ihriska uskutočnila zábava, pri ktorej do tanca hral Juraj Šalát. Podujatie malo veľmi
dobrú úroveň a opäť sa môžeme tešiť na jeho ďalší ročník
v roku 2016.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

Účastníci turnaja.

Finalisti – Biedne stroje.

FC Marek.

Pred vyhodnotením.

Víťazné mužstvo – Gorani.

Foto: archív OcÚ.

FITNESS CLUB ODDIEL KULTURISTIKY
Rok 2015 sme, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kde
sme väčšinu roka strávili na fitness súťažiach, mali pokojnejší. Preto sme sa rozhodli investovať aj s pomocou príspevku
obecného úradu a príspevku konateľa firmy ELPRA, s. r. o.
Branislava Veselovského do opráv techniky posilňovacích
strojov ako aj na úpravy a opravy miestností a zariadenia
posilňovne k spokojnosti návštevníkom. Podarilo sa zakúpiť
olympijskú činku, techniku na údržbu podláh ako aj podlahu do menšej miestnosti posilňovne, ktorú chceme položiť
na jar budúceho roka po výmene okien. Investície do týchto
opráv a zabezpečenia chodu posilňovne sa priblížili k celkovej sume 2000 Eur. Za toto ďakujeme hore uvedením sponzorom. Taktiež sa investovalo do suplementov výživy pre
pretekára Kristiána Jánošíka, ktorý sa pravidelne pripravoval
a počas roka zúčastnil na viacerých súťažiach v behu do
vrchov, cyklistických pretekov ako aj pretekov v ski-alpe. Za

Kristián Jánošík.

spomenutie stojí, že obsadil celkovo 16 prvých miest. Klobúk
dole pred takýmto mladým talentom. Ako bude ďalej napredovať vo svojom športe, kam sa uberú jeho cesty a aj členstvo
v oddiele rozhodne on sám ako aj zdravie a v neposlednom
rade rodičia, keďže členstvo v oddieli bolo záväzné na jeden
rok. Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom za dôveru
v nás pri tréningoch ako aj za podmienky, ktoré dali svojmu
synovi.
Členovia oddielu sa zúčastňovali aj verejných akcií (brigád), pri zalesňovaní po kalamite „Žofia“ začo ďakujeme
Urbariátu Liptovská Lúžna, no za prioritu sme považovali
údržbu a úpravy okolia medokýša „Kubo“ a „Maťo“. Sklamanie sme prežili, že pri úprave prameňov sa nezúčastnili
žiadny obyvatelia obce okrem rodiny Ing. Petra Veselovského,
poslanca Ob. zastupiteľstva. Vďaka patrí aj starostovi Albínovi Husarčíkovi za materiálnu podporu. Predseda oddielu

Pri medokýši.

Foto: archív Fitness clubu.

sa chce touto cestou poďakovať všetkých členom, ako aj
priateľom oddielu, ktorí sa pravidelne zúčastňovali všetkých
brigád. Budúci rok je potrebné vymeniť kadlub prameňa
„Kubo“ preto chceme apelovať na spoluobčanov: „Príďte
pomôcť, je to v záujme celej obce.“
V posilňovni radi privítame všetkých záujemcov o zdravý
štýl a zlepšenie kondície svojho tela. Otvorené je v dňoch:

Pondelok – Streda – Piatok 18:00 – 20:00 h; Nedeľa 17:00 – 19:00 h.
Vstupné je 1,5 Eur, návštevníci s preukazom ZŤP 1 Eur.
Záujemcovia majú možnosť si zakúpiť permanentky na
vstupy, študenti so zľavami, ako aj zakúpiť výživové doplnky
pre športovcov v internetových cenách.
S pozdravom predseda oddielu
Rastislav Tišťan

KST – LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Rok utiekol ako voda, blížia sa Vianoce a je čas bilancovať,
čo sa nám v tomto roku podarilo a čo nie.
Vydarila sa nám akcia Hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu, kde sa za pekného počasia zúčastnilo veľa registrovaných aj neregistrovaných turistov. Škvrnou tejto akcie však
bolo, že niektorí turisti nie sú schopní zanechať po sebe
poriadok. Ďalej sa za krásneho a veľmi teplého počasia v Ráztokách uskutočnili Salatínske návraty. Trojdňový program
prilákal veľké množstvo ľudí. Hlavne v sobotu, keď sme si
večer posedeli pri táboráku. Nedeľa patrila samotnému výstupu na Salatín, ktorý organizujeme spolu s turistami z Liptovských Sliačov. Zarážajúce je, že na tejto dlhoročnej akcii
sa zúčastňuje čoraz menej registrovaných turistov. Pozitívom
však je, že si hlavne mladí ľudia našli čas, a v hojnom počte
podporili túto akciu, škoda len, že sa nechcú stať aktívnymi
členmi KST.
Ďalšie plánované jesenné akcie sa neuskutočnili buď
kvôli zlému počasiu, alebo zaneprázdneniu členov, čo nám

Na Salatíne.

je veľmi ľúto. Dúfajme, že v budúcom roku nastanú pre turistov krajšie časy.
Ako iste viete, spolu s Vianocami sa blížia naše zimné
výstupy, a to Štefanský výstup na Salatín a Silvestrovský na
Fedorku. Na obidvoch vrcholoch na vás čakajú nové odznaky. Veríme, že nám ostanete verní a prídete sa pokochať
krásou zimnej prírody. V novom roku, ak budú priaznivé
snehové podmienky, plánujeme za pomoci SPPD-Lúžňan
preteky na sánkach a preteky na igelitových vreciach.
Na záver chceme poďakovať obecnému zastupiteľstvu na
čele so starostom za finančnú dotáciu na odznaky a na chod
klubu, SPPD-Lúžňan sa pomoc s technikou, červenému
krížu za poskytnutie miestnosti na schôdze a všetkým turistom, ktorí sa zúčastnili na našich podujatiach.
Na záver prajeme všetkým občanom veselé Vianoce
a šťastný nový rok 2016, veľa zdravia a aby si aj popri práci v nasledujúcom roku, našli trocha voľného času na našu krásnu prírodu. Vážme si ju!
Výbor KST, Liptovská Lúžna

Na Veľkej Chochuli.

Foto: archív KST.

LYŽIARSKY ODDIEL TJ PARTIZÁN L. LÚŽNA
Po usporiadaní osláv 40. výročia
existencie samostatného Lyžiarskeho
oddielu spojených s tradičným pretekom
o cenu Veľkej Chochule konaných 14.
02. 2015, sa členovia lyžiarskeho oddielu v rámci plánu aktivít oddielu na rok 2015
zúčastnili na Veľkonočnom turnaji vo futsale a následne
v auguste aj na turnaji o pohár starostu obce v minifutbale.
Na oboch spomenutých akciách siahali až na dno svojich
možností a hrdo reprezentovali Lyžiarsky oddiel.
Pre udržiavanie dobrých vzťahov, kolektívneho ducha
a načerpanie elánu do blížiacej sa jesene a s ňou už nerozlučne spojenou údržbou celého lyžiarskeho areálu, snežného pásového vozidla a vleku si lyžiari posedeli pri guláši
a v priateľskom duchu zbilancovali predchádzajúcu sezónu.
Po troche oddychu v letných mesiacoch začal klasický
kolotoč povinností spojených s prevádzkou lyžiarskeho vle-

ku. Začali sme s úpravou a čistením zjazdoviek od náletov
drevín, taktiež bolo nutné opraviť elektrické rozvodne, vyregulovať tok potôčika, ktorý po ťažbe dreva spôsobuje rok čo
rok nemalé problémy pri nástupnej stanici vleku.
Ďalej prebehli všetky potrebné odborné úkony pre hladké
fungovanie samotného vleku (mazacie práce, údržba kladiek
a unášačov). Strojníci vykonali kompletnú údržbu ratraku
a potrebné revízie strojnej a elektrickej časti vleku, ktorá je
periodicky vykonávaná každoročne.
Pre väčší komfort lyžiarov bola rozšírená prístupová komunikácia, nevyhnutne bola upravená a nastavená vrchná
stanica s vratným kolesom vleku a nainštalované osvetlenie
v altánku pri lyžiarskej chate. Súbežne prebehla inventúra
majetku. Pre zabezpečenie lepšej ochrany areálu bol odborne
nainštalovaný nový kamerový systém. Pri všetkých vyššie spomenutých činnostiach členovia pracovali opäť brigádnicky, kedy
všetkým, ktorí sa brigád zúčastnili patrí veľké poďakovanie.

Priebežne sa staráme o aktualizáciu našej webovej stránky www.lyziariluzna.eu, kde pridávame nové postrehy
a zmeny nielen o našom oddiele, ale aj o lyžiarskom športe.
V prichádzajúcej zimnej sezóne chceme srdečne pozvať
všetkých priaznivcov lyžovania na svahy pod Čierny vrch,
dúfame, že sa nám naša snaha oplatí a počasie nás odmení
priaznivými poveternostnými podmienkami. Ako každoročne plánujeme zorganizovať lyžiarsky pretek a po pozitívnych
ohlasoch z minulých rokov aj skialpinistický pretek.

Stavanie lyž. vleku.

V závere by som sa chcel v mene výboru Lyžiarskeho
oddielu poďakovať všetkým členom a ich rodinám za odvedenú prácu. Poďakovanie patrí aj ľudom, ktorým náš oddiel
nie je ľahostajný a akýmkoľvek spôsobom ho podporujú, čo
nás núti sa neustále sa zlepšovať. Za výbor lyžiarskeho oddielu želám všetkým občanom pokojné prežitie Vianočných
sviatkov v kruhu najbližších a následne úspešný vstup
do nového roku 2016. Vidíme sa na svahu priatelia.
Ing. Michal Veselovský, tajomník LO

Členovia lyžiarskeho oddielu.

Foto: archív lyž. oddielu.

TROCHU Z ČINNOSTI ŠKC LIPTOVSKÁ LÚŽNA 2015
Športový Klub Cyklistiky v roku 2015 zorganizoval dve
cyklistické akcie pre širšiu verejnosť. Jedna sa uskutočnila
v trochu netradičnom termíne kedy väčšia časť trate bola
ešte zasnežená no odhodlaným jazdcom to vôbec neprekážalo. Na tejto akcii sa zúčastnilo 29 cyklistov z rôznych
časti Slovenska medzi nimi sa nestratili ani naši domáci jazdci
a dosiahli pódiové umiestnenia. V Júli sme organizovali 1.
Ročník NÍZKOTATRANSKEJ MTB TOUR Liptovská Lúžna
ktorá mala pozitívny ohlas u pretekárov a širokej verejnosti.
Naši členovia sa zúčastňovali rôznych cyklistických akcii kde
robili dobré meno nielen klubu ale aj obci. Spomeniem len

Štart pretekov.

niektoré, 51 štartov v Slovenskom Pohári, Vlkolinský Drapák,
Ružomberské Schody, Oravský cyklomaratón, Horská časovka na Smrekovicu Triatlon Attack, Velkogrobský triatlon,
Horal tour Svit, Merida zelená stopa. V budúcom roku by
sme chceli v tomto trende pokračovať a prilákať ešte viacej
širokú verejnosť k tomuto športu. Pracujeme na projekte
PUMP TRACK. Tuto cyklo dráhu chceme vybudovať v spolupráci s obcou Liptovská Lúžna v areáli starej školy na
vyšnom konci. Na záver sa chcem poďakovať všetkým sponzorom a obci Liptovská Lúžna za podporu a kladný prístup.
Marek Bystričan

Na Magurke.

Foto: archív ŠKC.

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – MLADŠÍ ŽIACI – KORMANOV POHÁR
Je úžasné pracovať s mládežou, ktorá k tréningovému
procesu i súťažným futbalovým zápasom pristupuje zodpovedne, s chuťou po víťazstvách, s cieľom zúročiť svoj talent
a tréningovú zručnosť. Je úžasné pracovať v podmienkach,

vhodných pre rozvoj futbalových zručností mládeže, s podporou OFK, OBCE, ZŠ, RODIČOV. Je úžasné cítiť podporu
ľudí, ktorí ocenia prácu trénera a chápu, že futbalové majstrovstvo sa nerodí len z výhier, ale častejšie z prehier.

Je úžasné stáť na začiatku futbalovej kariéry mladého
hráča a pozorovať jeho napredovanie, radosť z pohybu, nadšenie z hry. Jesennú časť sezóny 2015/2016 sme nezačali
najhoršie. Stabilizovala sa základná zostava hráčov, zlepšila
sa hra defenzívy, darí sa nám ofenzívnu činnosť zakončiť
peknými gólmi. Hráči sú smelší, veria si v súbojoch jeden na
jedného, tímový herný výkon je výrazne lepší v porovnaní
s predchádzajúcou sezónou.
V tabuľke I. triedy A KP LFZ U 13 nám aktuálne patrí 6.
miesto s 9 bodmi za 3 víťazstvá, v dvoch zápasoch sme pre-

hrali jednogólovým rozdielom. Momentálne sme vo fáze
zimnej prípravy, ktorú realizujeme v našej novej telocvični.
Čakajú nás aj halové turnaje v Ľubochni a v Ružomberku,
ktoré vylepšia našu zimnú prípravu.
Chlapcom – hráčom aj Vám ľudia dobrej vôle želám krásne Vianoce a úspešný nový rok 2016. Budúcnosť patrí tým,
ktorí veria v krásu svojich snov. Neprestávajte snívať...
Martin Mihálik
tréner mladších žiakov

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – STARŠÍ ŽIACI
Tohtoročnú sezónu majú chlapci veľmi dobre rozbehnutú. Oproti minulej sezóne, kde sa umiestnili v strede tabuľky
sa zlepšili. Po jesennej časti tejto sezóny sú na druhom
mieste s jednou prehrou. Pevne dúfam, že v jarnej časti sa
chlapcom podarí túto prehru vrátiť súperovi a záver sezóny
ukončiť prvým miestom.
Po roku poctivých tréningov vidím u každého hráča zlepšenie po mentálnej, či fyzickej stránke. Chlapci sa naučili, že
futbal je tímová hra a dokážu lepšie spolupracovať, než tomu
bolo pred rokom. Oceňujem, a teší ma, že chlapci majú záujem o futbal a o šport ako taký. Je vidieť, že majú radosť
z futbalu, čo sa potom odráža aj na dobrých výsledkoch tímu.

Táto sezóna bude v našom tíme posledná pre hráčov N.
Chlepko, A. Moravčík, S. Bula, M. Chamaj, L. Fides a kapitán
tímu M. Črep. Chlapcom prajem veľa úspechov na strednej
škole a nech ich futbal stále baví.
Touto cestou by som sa rád poďakoval tým, ktorí vytvorili takéto podmienky pre zlepšenie futbalu v Liptovskej Lúžnej. V neposlednom rade ďakujem aj svojim hráčom za
pekne rozohranú sezónu a fanúšikom, ktorí nás povzbudzujú.
Vždy sa oplatí prísť povzbudiť FC&LL :)
R. Kostúrik ml.
tréner starších žiakov

DORAST OFK LIPTOVSKÁ LUŽNÁ
Rok 2015 a pozície trénera dorastu by som charakterizoval
ako úspešný. Po ukončení sezóny 2014/15 chlapci z Dorastu
obsadili prvé miesto z 1. A triedy a zahrali si baráž o majstra
Liptova proti víťazovi 1. B triedy Bobrovcu. Prvý zápas maši
chlapci prehrali na ihrisku súpera 3:1, ale v odvete na domácej pôjde vyhrali 3:0 a jediný gól rozhodol o postupe dorastu
do 4. Ligy skupiny B. Chlapcov by som vyzdvihol hlavne po
hernom prejave, tímovou hrou, dodržiavaním taktiky ktorú
sme si povedali v kabíne a predovšetkým bojovnosťou. Ďakujem chlapcom za historický postup a zvlášť hráčom narodením v 96. roku, ktorí sa rozlúčili z dorastom a prajem im
veľa úspechov pri „A“ mužstve kde sú očakávaní, taktiež
chcem ešte poďakovať fanúšikom z L. Lúžnej a z Concordie
1906, ktorí nás prišli podporiť na barážový zápas či už do
Bobrovca, alebo na domácom ihrisku. A ďakujem asistentovi trénera Michalovi Veselovskému a vedúcemu mužstva
Jaroslavovi Bullovi.

Dorast do novej súťaže nastúpil s rešpektom, s očakávaním na nových súperov či naša hra a výkon bude postačujúci. Po prvých 4 zápasoch sme boli milo prekvapení s plným
bodovým ziskom. Neskôr prišli aj slabšie zápasy, kde sme
nenastúpili v najsilnejšej zostave, ale to bola aj veľká príležitosť pre mladších hráčov s ktorými počítame do mužstva
pre ďalšie sezóny. Chlapci sa ukázali vo veľmi dobrom
svetle a v jesennej časti doma nestratili ani jeden bod a preto im právom patrí 4. miesto v 4. lige skupiny B. Moje poďakovanie adresujem hráčom za zodpovedný prístup k tréningom a zápasom a novému vedúcemu mužstva Pavlovi
Fongusovi.
Na úplný záver prajem všetkým naším hráčom, členom
a fanúšikom príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný
nový rok 2016.
Peter Veselovský (krčmár)
tréner dorastu

„A“ MUŽSTVO OFK LIPTOVSKÁ LUŽNÁ
V lete roku 2015 sme sa s chlapcami dohodli, že sa pokúsime znovu udrieť na popredné priečky, z ktorých by bol
pravdepodobný postup do 1. triedy okresu Liptovský Mikuláš. Letná príprava nebola uskutočnená tak, ako by som si
predstavoval, no aj napriek tomu sa nám úvod súťaže celkom
vydaril. Z prvých troch zápasov sme chytili 9 bodov, čo nás
malo povzbudiť do ďalších zápasov. No nestalo sa tak a prišli zápasy, v ktorých sme vybuchli na celej čiare. Prehra
v Partizánskej Ľupči, Liptovskej Teplej, Iľanove, Liptovskej
Štiavničke nás trochu pribrzdili, čo musím priradiť k slabšej
životospráve niektorých hráčov v mužstve a tiež morálka
k tréningom a majstrovským zápasom začala upadať. Z tohto dôvodu som musel ako tréner na toto reagovať a pristúpiť
k niektorým opatreniam, ktoré sa v blízkej budúcnosti uká-

zali ako správne a po tomto sme v závere súťaže opäť zabrali a v posledných troch kolách sme vyhrali, čo nás vynieslo
na 2-3. priečku s odstupom na prvú Komjatnú 2 body.
Viem, že chalani majú povinnosti či už v školách alebo
zamestnaní, ale všimol som si, že bolo veľa takých situácií,
že mohli prísť na tréning a neprišli. Je ťažké trénovať nejaké
kombinácie, resp. štandardné situácie, keď prídu na tréning
dvaja, traja hráči.
Dúfam, že cez zimu si hráči vstúpia do svedomia (tréningová morálka a životospráva) a spoločnými silami dosiahneme to, čo by bolo radosťou pre nás všetkých a taktiež aj pre
rozkvet obce.
Peter Cárach
Tréner „A“ mužstva

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – VÝKONNÝ VÝBOR
Sezónu 2015/2016 jeseň z môjho pohľadu, ako prezidenta OFK môžem povedať, že plán stabilizovať hráčsku základňu „A“ mužstva sa podaril. Nehovoriac o tom, že máme
v zálohe výborných hráčov z dorastu, ktorí hrajú v 4. lige
v skupine B, kde sú veľkým prínosom tejto súťaže.
Každý hráč „A“ mužstva má svoje kvality, ale ako celok
väčšinu zápasov hrali bez systému a hlavne hráči boli nedisciplinovaní, čo v konečnom dôsledku prinieslo pre mužstvo zbytočne straty bodov. Hráči si musia uvedomiť, že
taktiku a systém ktorú im určí tréner, ta musí byť pre nich
alfou a omegou a celú svoju činnosť na zápase, či ako hráč
na ihrisku, alebo ako striedajúci hráč, alebo vôbec nenominovaný hráč na zápas, musia podriadiť jednému a to je víťazstvu. A nie sa urážať.
Bez tohto myslenia nemáme šancu pomýšľať na to, čo si
i samotní hráči želajú a to, zvíťaziť v zápase. Ďalej hráči si
musia uvedomiť, pre koho hlavne hrajú a to predovšetkým
pre nášho diváka.
Keď to zhrniem do jednej myšlienky, tak na zápas zostavu určuje tréner, ten dáva taktiku na súpera a hráči musia
I. A TRIEDA ŽIACI
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
1. Ludrová
13
13
0
0 141 : 2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lipt. Lúžna
Lúčky
Černová
Ľubochňa
Lipt. Sliače
Lipt. Revúce
Lipt. Teplá
Val. Dubová
Likavka
voľný žreb
Lipt. Osada

12
14
12
12
12
13
14
14
13
0
13

12
8
8
6
6
6
4
3
2
0
0

0
1
0
2
0
0
2
1
0
0
0

0
5
4
4
6
7
8
10
11
0
13

93
47
90
43
38
31
53
33
20
0
12

: 11
: 26
: 21
: 43
: 43
: 70
: 54
: 96
: 86
: 0
: 149

rešpektovať a plniť všetky jeho pokyny, či sa im to páči,
alebo nie.
A až potom môžu pomýšľať na úspech. Dôkazom toho,
že sú schopní plniť všetky príkazy, bol zápas z Komjatnou,
kde po predošlom pohovore s hráčmi si hráči plnili všetky
pokyny a nakoniec deklasovali do vtedy lídra tabuľky 6:1.
Náš plán v najbližšej budúcnosti je vypracovať a dať do
praxe postupne jednotný tréningový plán a herný systém pre
všetky naše mužstvá.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí prispeli na činnosť Obecného futbalového klubu Liptovská Lúžna. Ďakujem všetkým funkcionárom, členom
klubu a realizačným tímom jednotlivých mužstiev, hospodárovi a všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na činnosti OFK
a hlavne naším fanúšikom, ktorí nám veria a chodia nás
pravidelne na zápas podporovať či sa nám darí, alebo nie.
Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok 2016.
S úctou
Marián Oravec, prezident OFK
II. TRIEDA DOSPELÍ

body
39
36
25
24
20
18
18
14
10
6
0
0

klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Komjatná

13

9

2

2

31 : 21

29

2. Lipt. Teplá

13

8

3

2

46 : 20

27

3. Lipt. Lúžna

13

9

0

4

40 : 24

27

4. Vavrišovo

13

8

2

3

48 : 15

26

5. Part. Ľupča

13

8

2

3

45 : 17

26

6. Iľanovo

13

8

2

3

36 : 22

26

7. Prosiek

13

7

2

4

40 : 19

23

8. Hrboltová

13

5

1

7

17 : 33

16

9. Štiavnička

13

4

3

6

21 : 27

15

10. Lipt. Revúce

13

4

2

7

27 : 27

14

11. Lúčky

13

3

5

5

21 : 25

14

12. Podtureň

13

4

0

9

23 : 30

12

DORAST 2015/2016 IV. LIGA SKUPINA B SSFZ
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Ludrová
13
12
0
1 49 : 10 36
2. Chlebnice
13
10
0
3 35 : 22 30
3. Dolný Kubín
13
9
0
4 46 : 20 27

13. Svätý Kríž

13

1

2

10

14 : 52

5

14. Beňadiková

13

0

0

13

6 : 83

0

skóre

body

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Ludrová

8

7

1

0

48 : 10

22

2. Ružomberok

8

7

0

1

46 : 11

21

3. Ľubochňa

8

6

0

2

30 : 13

18

Lipt. Lúžna
Trstená
Záv. Poruba
Likavka
Liesek
Rabča
Habovka
Lipt. Hrádok
Černová
Valča
Orav. Polhora

13
13
13
13
13
12
13
13
12
12
12

8
7
5
5
5
5
3
4
3
2
1

1
1
3
2
1
0
4
1
2
2
3

4
5
5
6
7
7
6
8
7
8
8

31
28
25
25
24
19
22
23
21
13
19

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

19
20
25
37
39
28
28
31
34
33
34

25
22
18
17
16
15
13
13
11
8
6

KORMANOV POHÁR A
klub

zápasy výhry remízy prehry

4. Lisková

8

4

1

3

35 : 17

13

5. Kalam. – Lúčky

8

4

1

3

13 : 18

13

6. Lipt. Lúžna

8

3

0

5

21 : 33

9

7. Lipt. Sliače

8

1

2

5

13 : 40

5

8. Lipt. Štiavnica

8

1

1

6

23 : 42

4

9. voľný žreb

0

0

0

0

0 : 0

0

10. Lipt. Teplá

8

0

0

8

9 : 54

0
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