LÚŽŇANSKÝ HLÁSNIK
ROČNÍK XIII.

Začiatok novembra je akýsi iný než začiatky ostatných
mesiacov roka. A je to prirodzené, nakoľko „dušičkový čas“
nám pripomína prienik podoby života. Videný a viditeľný
s tým ktorý my voláme večnosť. A ten nevidíme. Zatiaľ.
Ozaj existuje? Fakt mal Ježiš pravdu? A mnohé jasne formulované ale i bľabotajúce a nejasné otázky. Akú odpoveď
nájsť na všetky tie pocity?
Skúsim vám ponúknuť jednu. Ježiš poznal a miloval
život.
Svoje detstvo a pravdepodobne i mladosť prežil na vidieku v galilejskom Nazarete. Dokonale poznal prírodu.
Preto poznal rozdiel medzi obilím a kúkoľom. Preto neskôr
hovorí o vinároch, o pastieroch o ovciach ba i o teliatku
pripravenom na pečenie z dôvodu oslavy návratu strateného syna. Vedel, že červené večerné zore veští roľníkom
dobré počasie. Poznal búrky na jazere pri Tiberias. Vyznal
sa v semenách. Poznal horčičné zrnko. A poznal i kvas
potrebný na kysnutie cesta pre chlieb. A možno ten chlieb
vedel aj upiecť.
Je veľa podrobností o slušnom a nežnom správaní
k chorým, k prostitútkam, k deťom, k vyhnancom spoloč-
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nosti. Jeho podobenstvá vyjadrujú jeho postoj ku všetkým
kategóriám ľudí, ktorí žijú svoj ubolený život.
Ukázal aj svoju spravodlivú zlosť keď vyrazil z chrámu
kupcov. Jeho blahoslavenstvá nemožno nazvať ináč než
balzamom na život. A modlitba Otčenáš – prevratne mení
dovtedajší obraz Boha. Už to nie je pomstiteľ a sudca ale
je to otcovský Boh.
Spisovateľ Juan Arias vo svojej knihe – Ježiš, veľký
neznámy, píše že Ježišov príbeh je najkrajšia báseň života.
Ak Ježiš takto miloval tento život bol by rozprával o tom
inom a urobil pre ten náš večný to čo urobil? Evidentne
nebol rojko a iluzionista. Skúsme v jeho postoji na život
vidieť odpovede na svoje začiatkonovembrové otázky. Vo
viere v Ježiša. Ak dokážeme ešte k tomu aj ten náš videný
a viditeľný život žiť Jeho očami, tak ten „dušičkový čas“
nech sa premení na radosť, že mnohí naši sú už s najlepším
znalcom života.
Keď Ježiš tak miloval život tu o čo viac musí byť“ ten
tam“ krajší.
Michal Fecko
farský administrátor
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BILANCOVANIE
Hovorí sa, že najrýchlejšie plynie čas. Ani sa to nezdá
a štyri roky uplynuli ako voda. Sme o niečo starší, do obce
pribudli noví občania, ale aj z obce odišli na cestu do večnosti
naši blízki, známi a ľudia, s ktorými sme sa radi stretávali.
Žiaľ, bolo medzi nimi veľa pomerne mladých ľudí, ktorí mali
pred sebou ešte veľa plánov. Taký je už život, „nevieme deň
ani hodinu“. Preto čoraz viac platí príslovie: „Ži každý deň
akoby bol posledný.“ Je preto nepochopiteľné, že niektorí
ľudia si pomerne krátky život navzájom znepríjemňujú či
už susedskými spormi, závisťou a inými neduhmi. Pritom
by stačilo na niektoré veci pozerať s nadhľadom. Vráťme sa
však k samotnému bilancovaniu uplynulých štyroch rokov.
Obdobie sme začali najväčšou akciou v histórii obce a to,
výstavbou kanalizácie.
Rozpočtové náklady boli vyše 11 mil. Eur. Výstavba trvala
dva roky a chcem Vám touto cestou poďakovať za trpezlivosť
pri obmedzeniach, ktoré takáto stavba pri realizácii prináša.
Keď si pomyslím, že niektoré obce budujú kanalizáciu aj 20
rokov, tak sme túto akciu zvládli celkom dobre a dostatočne
rýchlo. Záruka na stavbu je 5 rokov. Ak sa vyskytnú nejaké
závady, treba ich nahlásiť, aby sa mohli v záručnej dobe odstrániť. Dôležitá je aj napojenosť na kanalizáciu, aby splašky
nešli do potokov a do pôdy.

Druhou najväčšou akciou v obci bola rekonštrukcia
zmeny vykurovacích systémov v obci z uhlia na biomasu
v hodnote takmer 2,5 mil. Eur. Financie sme získali z eurofondov a projekt sme pripravovali takmer 5 rokov. Keď sme
mali projekt schválený, mysleli sme, že už je všetko v poriadku, ale komplikácie nastali pri verejných obstarávaniach,
kedy sme museli naozaj zabojovať, aby sme financie dostali.
Zrekonštruovať obecný úrad a budovu MŠ sme museli v rekordne krátkom čase – február až apríl. To sa nám podarilo,
hoci mnohí tomu neverili. Vďaka patrí dodávateľskej firme,
ktorá túto akciu realizovala. V rámci tohto projektu sme tiež
zrekonštruovali budovu obecného úradu (výmena okien,
zateplenie, náter striech, výmena dažďových žľabov a zvodov). Pri tejto akcii sa zrealizovali rozvody tepla do hasičskej
zbrojnice a do zdravotného strediska.
Pri rekonštrukcii materskej školy (výmena okien, zateplenie, náter strechy, výmena dažďových zvodov a žľabov) boli
tiež zrekonštruované balkóny a terasy.
V budove základnej školy bola zrekonštruovaná kotolňa, ktorá bola prerobená na kúrenie energetickou štiepkou.
V rámci tejto rekonštrukcie boli zrealizované rozvody tepla
do telocvične a do obecného penziónu Salatín. Takže kotolňa
v budove ZŠ vykuruje aj telocvičňu a obecný penzión, kde
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v rámci projektu bolo zrealizované ústredné kúrenie (rozvody tepla, radiátory, výmenička tepla).
Zrekonštruované na kúrenie energetickou štiepkou
boli aj kotolne v budove obecného úradu a v materskej
škole, čím sa podstatne skvalitnil komfort vykurovania.
V neposlednom rade bol cez potok Lúžňanka vybudovaný
most, ktorý je prístupom ku skladu drevoštiepky. Sklad
štiepky slúži na uskladnenie štiepky a pracovných strojov.
Zo získaných finančných prostriedkov sme kúpili traktor,
vlečku, štiepkovací a univerzálny nakladač.
Významnou stavbou skolaudovanou v tomto roku bola
stavba TELOCVIČNE. Táto stavba nespadala do programu
eurofondov, tak sme ju budovali z financií, ktoré sa nám
podarilo získať v prevažnej miere mimo rozpočet obce (12,2
mil. Sk). Stálo nás to veľa úsilia, ale dokázali sme tieto peniaze
pozháňať a telocvičňa už slúži našim deťom. Pre jej spustenie
sme museli vybudovať novú elektrickú NN prípojku. Vypracovali sme projekt na jej zateplenie a na vnútorné vybavenie.
Dovolím si povedať, že je to najväčšia a najkrajšia telocvičňa
v okrese. Dôležitá pre užívateľov je najmä podlaha, ktorú
sme zmenili z betónovej na priehradovú. Tým sme dosiahli
jej pružnosť čo podstatne ochráni kĺby užívateľov.
Ďalšou stavbou, ktorú sme začali budovať z finančných
prostriedkov získaných mimo rozpočet obce je zberný
dvor. V minulom roku sme získali 72 000,00 Eur a tento rok
76 600,00 Eur, ako jediná obec v okrese. Tento rok vybudujeme boxy na odpad, oplotenie a osvetlenie. Zakúpime otvorené aj uzavreté kontajnery na sklo, plasty, papier, batérie,
elektoroodpad. Zo získaných finančných prostriedkov by
sme mali zakúpiť ešte dvojnápravové vlečky. Zberný dvor
by mal podstatne prispieť k ochrane životného prostredia,
len dúfam, že odpad už neskončí v lese alebo v potoku. Ale
to už je v ľuďoch...
Rekonštruujeme budovu zdravotného strediska (výmena
okien, zateplenie, náter strechy), ktorá si to už vyžadovala.
Z ďalších prác, ktoré sme vykonali môžeme spomenúť
vyasfaltovanie niektorých miestnych komunikácií, rozšírenie futbalového ihriska, výrub stromov okolo kostola,
prístrešky nad vchodom do kostola a do obecnej kuchyne,

latríny na futbalovom ihrisku, napojenie materskej školy,
obecného úradu a zdravotného strediska na kanalizáciu,
zriadenie hydrantov pri obecnej kuchyni.
Po súhlase ochranárov sme vykonali kompletný výrub
stromov okolo nižného cintorína, zrekonštruovali oplotenie
(doplnenie a výmena stĺpov, náter, nové pletivo, bránička)
a opravili sme zvonicu (základy, výmena niektorých časti,
náter).
Je vydané rozhodnutie na výrub niektorých stromov pri
strednom a vyšnom cintoríne, boli vyznačené zástupcom
S-NAPANT B. Bystrica a budú sa môcť vypíliť.
Pre deti sme zrekonštruovali a doplnili detské ihrisko
(pieskovisko, nové šmýkačky, preliezky, lavičky).
Chodníkom zo zámkovej dlažby sme pripojili priestor
pred obecným úradom s miestnou komunikáciou ku kostolu,
urobili sme plot a bránu pri hasičskej zbrojnici.
Čakáme na odsúhlasenie verejného obstarávania na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Tu sme získali prostriedky
z eurofondov vo výške 249 000,00 Eur.
V mesiaci november 2014 nám odsúhlasili projekt a financie na vybudovanie kamerového systému v centre obce.
Po výberovom konaní ho budeme realizovať.
Podali sme projekt na zateplenie telocvične.
Pravidelne sa staráme o údržbu verejných priestranstiev
a zelene, i keď, niekedy sa to zdá ako „sizitovská“ práca.
Po vyčistení zastávok a priestranstiev o niekoľko hodín sú
znovu znečistené. Ale znovu je to len v nás ľuďoch.
K pravidelným činnostiam, ktoré vykonávame, patrí starostlivosť a údržba športovísk – futbalové ihrisko, tréningové
ihrisko, futbalové šatne, hokejbalové ihrisko, viacúčelové
ihrisko s umelou trávou, tréningový kurt, detské ihrisko.
Hoci máme v obci vybudovaných športovísk ako nikdy
predtým, mrzí ma, že športuje čoraz menej mladých ľudí
a vidno to hlavne na futbale, kde je niekedy problém urobiť
zostavu mužstva.
Okrem budovania a výstavby, naša obec žije aj kultúrnospoločenskými a športovými podujatiami, ktoré organizujú
okrem obce aj organizácie pôsobiace v obci. Tieto obec
finančne podporuje a za ich aktivity im patrí poďakovanie.
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Hlavne v letných mesiacoch je problém nájsť voľný termín
pre niektoré podujatia. Aký je to rozdiel oproti niektorým
obciam, kde tých podujatí je ako šafránu.
Musím spomenúť Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý
okrem povinnosti chrániť pred požiarom organizuje Hasičskú
nedeľu, Hasičský ples, zúčastňuje sa rôznych súťaží a kultúrno -spoločenských akcií.
Dychová hudba Lúžňanka pravidelne organizuje každý
rok prehliadku dychových hudieb „Lúžňanský barytón“ a tiež
„Dychovkársky ples“. Doprevádza rôzne kultúrno-spoločenské akcie v obci i mimo obec. Po jej boku vznikla skupina
„mladých dychovkárov“, ktorých vystúpenia sú naozaj milé
a sú prísľubom pre budúcnosť dychovej hudby v našej obci.
Folklórna skupina Lúžňan propaguje v obci i mimo obec
naše ľudové piesne a krásne kroje. Tiež sú súčasťou na kultúrno- spoločenských akciách v obci i mimo obec.
Pomerne mladou organizáciou je Jednota dôchodcov, má
len 5 rokov, ale je to aktívna zložka, hoci jej členovia patria
ku staršej generácii. Jej spevácka zložka doprevádza rôzne
kultúrno-spoločenské akcie v obci a zúčastňuje sa prehliadok
i mimo obec.
Veľmi dojemné vystúpenia organizuje aj detský folklórny
súbor Lúžňanček.
Aktívne sú i členky ZO SČK, ktoré organizujú odber tak
potrebnej krvi a tiež rôzne odborné školenia a prednášky.
SZPB ako spoluorganizátor osláv SNP uchováva spomienky na ľudí, ktorí bojovali a padli v druhej svetovej vojne.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami sa svojimi
aktivitami zameriava na ľudí, ktorí sú ochudobnení o to najdôležitejšie – zdravie.
Zo športových organizácií má najviac „roboty“ Obecný
futbalový klub. Veď sem patria 4 mužstvá a v súťažnej
sezóne musia zabezpečiť štyri zápasy (dva doma, dva von)
každý týždeň. Je to náročné pre funkcionárov. Ale futbal je
najrozšírenejší šport a každú nedeľu naň príde dosť futbalových fanúšikov.
Hokejbalisti každoročne organizujú hokejbalový turnaj
a pri dobrej zime aj hokejový turnaj. Sú súčasťou súťaže
v Banskej Bystrici.
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Nový klub, ktorý vznikol tento rok založili cyklisti. Zorganizovali cyklistický pretek pre viac kategórií vysokej úrovne.
A myslím, že ich aktivita bude smerovať čoraz vyššie.
Fitnes club sa zúčastňuje súťaží organizovaných prevažne
mimo obec a starajú sa o telesnú zdatnosť našej mládeže.
Nesmieme zabudnúť ani na naše ženy, ktoré nie sú síce
organizované, ale chodia pravidelne cvičiť do budovy MŠ.
Tiež im patrí môj obdiv za vytrvalosť.
Medzi najatraktívnejšie a na financie najmenej náročných
patrí Klub slovenských turistov. Každoročne organizujú
pri priaznivých podmienkach sánkarské preteky a preteky
na igelitových vreciach. Tiež organizujú výstupy na Veľkú
Chochuľu, Salatín a Fedorku. Organizujú mnoho ďalších
výstupov a turistických pochodov.
Každoročne začiatkom augusta sa organizuje Turnaj o pohár starostu obce v minifutbale organizovaný pre milovníkov
futbalu z obce a ich meranie síl prináša kvalitné zápasy až
do finále. Má veľmi dobrú úroveň a prináša spestrenie letných
sobotných dní.
K spoločenskému životu a propagácii obce prispieva aj
SPDP Lúžňan. Okrem výroby kvalitných produktov z ovčieho mlieka organizuje „Bačovu cestu“ a najmä „Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec“. Tieto akcie sa dostali do povedomia širšej verejnosti. Každá návšteva v našej
obci nemôže vynechať ochutnávku kvalitnej žinčice a syra.
Na súťaži sa zúčastňujú pretekári aj zo susedných štátov,
z Poľska a Českej republiky.
Obec Liptovská Lúžna udržiava partnerské vzťahy najmä s obcami Lužná u Rakovníka a Lužná u Vsetína. Každý
rok sa v inej obci koná „Futbalový pohár priateľstva“.
Tento rok sme turnaj organizovali my. Pravidelne chodíme
s dychovou hudbou a folklórnou skupinou na „Lúžňanský
jarmok“ do Lužnéj u Vsetína. Vzájomné stretnutia nás
obohacujú.
V sociálnej oblasti zabezpečujeme varenie a rozvoz
stravy pre dôchodcov, k čomu im finančne obec prispieva
podľa výšky dôchodku. K príjemným akciám patrí posedenie
jubilujúcich dôchodcov, ktoré sa koná v mesiaci október,
ktorý je mesiacom úcty k starším. Je úžasné sledovať ako sa
dokážu zabávať. To im môžeme závidieť i my, mladší.
Rodičia novorodencov dostávajú príspevok pri narodení
dieťaťa vo výške 150,00 Eur a darček.
Vidieť, že život a činnosť v našej obci sú naozaj pestré.
Za štyri roky sme sa posunuli výrazne dopredu. V obci sa
realizovali akcie za viac ako 14 mil. Eur (420 mil Sk), čo
v histórii obce nemá obdobu. Drvivú väčšinu finančných
prostriedkov sme získali mimo rozpočet obce.
Na začiatku volebného obdobia 2011 – 2014 by som bol
spokojný, keby sme vybudovali kanalizáciu, ktorá má pre
budúcnosť obce nesmierny význam. No, my sme dokázali
vybudovať omnoho viac, a preto môžeme smelo skonštatovať,
že obec napreduje.
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Foto: archív obce

To všetko by nebolo možné bez dobrej spolupráce všetkých poslancov. Môžeme povedať, že ťahali za jeden koniec,
mali pochopenie pre rozvojové projekty, a preto sme získali
toľko finančných prostriedkov. V obciach, kde sú poslanci
nejednotní, toho veľa nedokázali.
Momentálne čakáme na odsúhlasenie verejného obstarávania na verejné osvetlenie a následne sa bude nové
osvetlenie rekonštruovať v celej obci. Máme schválený
projekt kamerového systému centra obce, ktorý budeme
po verejnom obstarávaní realizovať.
Podali sme projekt na zateplenie telocvične a ďalší projekt
na vnútorné vybavenie telocvične.
Hoci sme v obci zrealizovali veľa investičných akcií a pri
eurofondoch sme museli financovať spoluúčasť, všetko
sme financovali z našetrených zdrojov. Nemuseli sme brať

pôžičky ani úvery, a to pri znižovaní podielových daní pre
obec. Ba čo viac, máme finančnú rezervu pre ďalšie akcie
v obci. To je dôležitý fakt, nakoľko úverové zadlženie obce
by obmedzilo investičný rozvoj v obci. Tieto výsledky sme
mohli dosiahnuť okrem už spomínanej dobrej spolupráce
poslancov OZ, aj vďaka spolupráci zamestnancov obce, ľudí
pracujúcich na aktivačných prácach, členov spoločenských
organizácii a ľudí, ktorí dokázali pomôcť nezištne.
Všetkým chcem úprimne poďakovať.
Nakoľko sa blížia najkrajšie sviatky v roku – Vianoce,
prajem Vám veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania
a do Nového roka 2015 splnenie všetkých prianí.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

OPÄŤ ZVONÍ
Letné prázdniny ubehli ako voda, čas dovoleniek pominul,
2. septembra sa opäť otvorili brány školy. Radostné chvíle
oddychu vystriedalo náročné pracovné tempo pri nadobúdaní
nových vedomostí a rozvoji spôsobilostí, ktoré sú nevyhnutné
pre život v súčasnej spoločnosti.
V školskom roku 2014/2015 zasadlo do lavíc desiatich tried
základnej školy spolu 212 žiakov, 98 dievčat a 114 chlapcov,
ktorí sa vydali na neľahkú cestu edukácie pod vedením 14
pedagógov, 2 vychovávateliek a 1 asistentky učiteľa. Prvý
školský deň bol osobitný pre našich najmladších žiakov – 20
prváčikov, ktorí prvýkrát počuli zvonenie školského zvončeka a zakúsili rozvrh organizovaného učebného dňa pod
taktovkou svojich učiteľov. Veď sú to práve učitelia, ktorí ráno
vítajú svojich žiakov, predostierajú im harmonogram vyučovania. Povzbudzujú, oceňujú, motivujú, hodnotia, stávajú
sa facilitártormi učenia, dirigentmi triedy a pritom musia
byť súčasne primerane nároční, dbať na poriadok a disciplínu, dodržiavanie pravidiel školského poriadku a pod. Je to
krásna a súčasne veľmi náročná práca, preto prajem svojim
kolegyniam a kolegom veľa pozitívnej energie pri napĺňaní
úloh školského vzdelávacieho programu.
Hoci školská reforma je už zavŕšená, tento školský rok
bol pre našich žiakov a pedagógov predsa len výnimočný.
Po zateplení budovy základnej i materskej školy, výmene
okien, zriadení multimediálnej učebne, výstavbe novej sedlovej strechy a rekonštrukcii kotolní na energetickú štiepku
sa stále pracovalo na dostavbe telocvične, ktorá je už úspešne
skolaudovaná. Mnohým z nás sa tak splnil sen, aby žiaci
našej školy mohli hodiny telesnej a športovej výchovy stráviť v moderných priestoroch. Bolo úžasné sledovať reakcie
našich žiakov, keď udivení rozľahlými priestormi a peknými
šatňami prvý raz zavítali do novej telocvične. Otvorením
telocvične sa kvalita edukačného procesu telesnej výchovy
posunie výrazne dopredu a žiakom sa otvoria možnosti,

o ktorých v doterajších priestoroch provizórnej cvičebne
mohli len snívať. Telocvičňu je potrebné ešte zatepliť a vybaviť novým telocvičným náradím. Na tento účel už boli
obcou vypracované projekty a pevne veríme, že sa ich podarí
v blízkej dobe zrealizovať. Tu patrí naše srdečné poďakovanie
predovšetkým starostovi obce, Ing. Albínovi Husarčíkovi,
za realizáciu jednotlivých projektov a za jeho trpezlivosť
i vytrvalosť, ktorá bola pri týchto činnostiach nevyhnutná.
Poďakovanie patrí tiež Obecnému zastupiteľstvu v Liptovskej Lúžnej a celému vedeniu Obecného úradu v Liptovskej
Lúžnej za vytváranie vhodných podmienok na modernizáciu
výchovy a vyučovania.
Nový školský rok priniesol aj zmeny, ktoré sa dotknú
najmä monitorovania vedomostí a zručností našich žiakov.
Národný ústav certifikovaných meraní pripraví v tomto
školskom roku tri rozsiahle testovania: po prvýkrát v histórii
budú už v novembri testovaní žiaci 5. ročníka zo slovenského
jazyka a literatúry a matematiky, kde si overia kompetencie,
ktoré si rozvinuli na 1. stupni; deviataci budú testovaní zo
slovenského jazyka a matematiky v marci; ďalšou novinkou
je elektronické testovanie žiakov narodených v roku 1999
z čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti, ktoré
sa bude realizovať v máji.
Školský rok je teda tu a nás čaká veľa práce, pri ktorej je potrebná súčinnosť, bez nej by sa jednotlivé úlohy nedali plniť.
Ešte poďakovanie tým, ktorí s nami kooperujú pri dosahovaní
vytýčených cieľov: Obci Liptovská Lúžna, Rade rodičov a Rade školy pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna, spolupracujúcim inštitúciám, kolegyniam z materskej školy, vychovávateľkám zo
školského klubu detí, prevádzkovým zamestnancom a Vám
všetkým, ktorí škole a školákom fandíte a držíte nám palce pri
dosahovaní čo najlepších výchovno-vyučovacích výsledkov.
PaedDr. Marián Mikulka
riaditeľ ZŠ s MŠ

ČO NOVÉ V MATERSKEJ ŠKOLE?
Aj keď financovanie materských škôl zo strany štátu nie
je ideálne, vedenie MŠ, ZŠ s MŠ a zriaďovateľ napriek tomu
hľadajú možnosti a robia čo môžu, aby deťom pripravili
bezpečné a podnetné prostredie na ich rozvoj. Vďaka zriaďovateľovi máme krásnu, rekonštruovanú budovu, nové
pieskoviská na školskom dvore kde si môžu deti vychutnávať
hru, ako našu základnú metódu práce. V poslednom období
sa nám vytvorila akási komunita nekompetentných ľudí,

ktorá sa snaží našu prácu mariť a osočovať klamnými, ničím
nepodloženými argumentmi a to rafinovaným spôsobom cez
rodičov detí, ktoré sme prijali do materskej školy. Čo je ale
zarážajúce nechcú byť menovaní a hovoria na verejnosti o veciach, ktoré sú plne v kompetencií vedenia a nemajú poňatia
o zodpovednosti a platnej legislatíve. Veď ak niečo poviem,
tak si za tvrdením stojím a nekryjem sa za rodičov. Navyše
znevažujú prácu učiteliek s 35-ročnou praxou, ktoré o práci

v škôlke vedia hádam o čosi viac. Nemôžeme ani na ich
narážky reagovať, vysvetliť ich, lebo nás k besede neprizvú.
Takto znevažujú dobré meno školy, o ktoré sa kolektív snaží
dlhé roky a mnohí rodičia v dedine sú mylne informovaní.
O čo ide ľuďom, ktorí majú na ústach med a v srdci jed.
Je to nuda, zlosť či závisť??? Nechajme ich,
nech sa tu hľadajú a poďme do škôlky. Ani si
neuvedomujeme, ale máme za sebou takmer
dva mesiace dochádzky do materskej školy.
Čas tak rýchlo letí. Čo sme stihli za tieto dva
mesiace s deťmi? Na prvý pohľad ľahká otázka, ale pre ľudí, ktorí s deťmi pracujú to boli
mesiace najťažšie v školskom roku. Pýtate sa
prečo? Nuž pre to, že začiatkom školského
roka sa deti adaptujú na prostredie materskej
školy, zvykajú si na pani učiteľky, na denný
režim, spoznávajú kamarátov a zamestnancov materskej
školy. Spočiatku to bol aj plač, kým sa naučili odpútať
od mamy, či otca. Pani učiteľky ich postupne upokojovali pri
hrách a iných činnostiach. Prvé týždne boli veru ťažké. Dá
sa povedať, že adaptáciu sme už zvládli a deti sa postupne
začleňujú do hier a aktivít podľa plánov výchovno-vzdelávacej činnosti. Nakoľko nám OZ v Liptovskej Lúžnej v júni
odsúhlasilo zriadenie tretej triedy, mohli sme vyhovieť všetkým žiadostiam rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej
škole. V septembri sme v materskej škole privítali 56 detí.
Boli rozdelené podľa platnej legislatívy do troch tried podľa
veku a dochádzky. Ešte počas prázdnin sme tretiu triedu

vymaľovali, vyčistili, upravili nábytok, dokúpili relaxačné
kreslá, edukačný koberec, magnetickú tabuľu, aby mohli deti
nastúpiť do peknej triedy, čo sa nám podarilo. Trieda je veľká,
priestranná a slnečná. Do tejto triedy sme umiestnili 15 detí
vo veku 3-4 roky. Deti sa adaptujú na prostredie, učia sa základným hygienickým a stravovacím návykom,
sebaobslužným činnostiam, učia sa spoločne
hrať a nadväzovať kontakty. Práca s nimi si
vyžaduje veľa trpezlivosti, flexibility a lásky
zo strany učiteliek. Postupne sa trieda ešte
vybavuje spotrebným materiálom a hračkami.
Triedu 4 – 5 ročných detí sme vybavili úplne
novým detským nábytkom – stoly, stoličky,
lehátka, nový koberec do triedy. Aj táto trieda
sa postupne vybavuje edukačným a spotrebným materiálom. Predškoláci 5 – 6 ročné deti
majú v materskej škole zo zákona prednostné právo, lebo sa
pripravujú na vstup do ZŠ. Na tieto deti dostávame finančné
prostriedky zo štátu, takže sú účelovo viazané na nákup
potrebných učebných pomôcok, financovanie aktivít, len
pre tieto deti. Všetky triedy majú prístup k internetu, v triedach sú notebooky a PC. Je len na učiteľkách ako si triedy
upravia esteticky. Okrem plnenia ŠKVP sa v materskej škole
realizuje aj krúžková činnosť – výtvarný tanečný a komunikačný krúžok navštevujú deti od štyroch rokov popoludní.
Krúžky napomáhajú deťom v ich záujmoch a rozvíjajú ich
kľúčové kompetencie.
Vedenie MŠ

NA ZAMYSLENIE
Pozdrav je prejav elementárnej slušnosti a prirodzenej
inteligencie. Pozdrav je najbežnejším prejavom úcty a najčastejším spôsobom nadviazania kontaktu medzi dvoma alebo
viacerými ľuďmi. Pozdrav by mal byť prejavom priateľskosti,
súdržnosti, vzájomnej úcty, spolupatričnosti, zdvorilosti,
úprimnosti a bezprostrednosti, jednoducho, je základom
spoločenského správania a medziľudskej komunikácie.
Odpovedať na pozdrav je povinnosťou. Prvý sa zdraví muž
žene, mladší staršiemu, podriadený nadriadenému. My v škole žiakom od prvej triedy pripomíname: „Čarovné slovíčka
v našej reči otvárajú ľudské srdiečka...“ To by však už mali
mať naučené a osvojené z rodiny. Vštepujeme im, že sa majú
pozdraviť, keď niekde prídu, alebo odchádzajú, či už je to
obchod, autobus, školská jedáleň... Pozdravte sa každému
dospelému človeku, ktorého stretnete v dedine! Úplnou samozrejmosťou by mal byť pozdrav ľuďom, ktorých poznajú.
Napriek tomu mnohí tak nerobia a mnohí sa nezdravia ani

vekovo starším, ani susedom, ani nám, ba dokonca očakávajú,
že sa im pozdravíme prví my. Konštatujeme, že s dnešnou
modernou a hektickou dobou sa akosi vytráca vzájomná úcta
a následne aj porozumenie medzi ľuďmi. A pritom stačí tak
málo. Určite to nemôžeme povedať o všetkých deťoch, sú aj
také, ktoré sa slušne pozdravia vždy, ale je ich oveľa menej,
ako tých, ktoré sa nezdravia vôbec. Najsmutnejšie je, keď
ide dieťa so svojím rodičom a ten ho na zabudnutý pozdrav
ani neupozorní. A my v škole sa pýtame: „Naozaj naši žiaci
tak rýchlo zabúdajú na to, čo im toľko opakujeme? Zabudol
rodič v kolobehu rušných dní svoje dieťa na pozdrav upozorniť? Alebo ho nechcel upozorniť?!“ Či je to už tak, alebo
onak, je to veľmi smutné, že prichádza k takýmto situáciám,
a zamyslieť sa nad nimi, by sme sa mali my všetci.
B. Valušiaková
vychovávateľka v školskom klube detí

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Činnosť hasičského zboru za posledné obdobie bola zameraná hlavne k zabezpečeniu a zorganizovaniu hasičského
odpoludnia, ktoré už neodmysliteľne patri k prázdninovým
podujatiam. Tento rok sme ho poriadali 31. augusta a musím
priznať, že s veľkými obavami. Starosti nám robilo počasie,
ktoré tento rok bolo veľmi daždivé a druhým strašiakom bola
účasť súťažných družstiev. Po minulé roky sa len vo veľmi
skromnom počte zúčastňovali našej netradičnej súťaže v hasičskom útoku. I keď nám počasie neprialo, boli sme milo zaskočení záujmom zo strany zúčastnených družstiev, ktorých
tento rok prišlo v rekordnom počte – 18 družstiev mužov a 6
družstiev žien. Výborná divácka kulisa je už neodmysliteľ-

nou súčasťou tohto podujatia a súťažiaci nešetrili uznaním,
aká skvelá atmosféra vládla na ihrisku počas súťaže. Nás,
samozrejme tešilo aj víťazstvo domácich hasičov v kategórii
mužov. Aj prostredníctvom týchto riadkov by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na tejto akcii:

členom za zdarný priebeh, obci za podporu, futbalovému
klubu za ústretovosť, Milanovi Fidesovi za ozvučenie a Vám
spoluobčania, za priazeň a vytvorenú atmosféru.
Kamil Weiss
veliteľ DHZ

Hasičská nedeľa.
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MS SČK V DRUHEJ POLOVICI ROKA 2014
našim členkám a tiež za prejavenú dôveru v naše služby.
Veríme, že aj naďalej bude v očiach verejnosti stúpať dôvera
Miestneho spolku SČK.

ASISTENČNÉ SLUŽBY
Členky MS SČK Liptovská Lúžna sa v druhom polroku
aktívne zúčastňovali na základe pozvania organizátorov ako
asistenčná zdravotná služba na rôznych podujatiach. Touto
cestou sa chceme poďakovať za aktívny a zodpovedný prístup

KULTÚRNE PODUJATIE
Dňa 4. 10. 2014 sme zorganizovali druhý tohtoročný výlet
do Štátnej opery v Banskej Bystrici
na operetu Gejza Dusíka „Hrnčiarsky bál“. Bol to pekný výlet,
účastníci boli spokojní ako z výberom programu, tak aj s celým
priebehom. Organizátorkám sa
touto cestou chceme veľmi pekne
poďakovať. Sme radi, že MS SČK
sa podieľa aj na kultúrnom vyžití
obyvateľov obce.
KURZ PRVEJ POMOCI
„Příteli chvátej SOS,
ať jsem i zítra čím jsem dnes,
zbav mě tíhy mé rány mé co nejdřív,
příteli chvátej píšu vzkaz,
dej mi co ztrácim dej mi čas,“…
Každý deň nášho života je spojený s určitými nástrahami,
a ani všetky preventívne opatrenia nedokážu celkom vylúčiť
možnosť vzniku úrazu alebo poškodenia zdravia. Vo väčšine
prípadov by však stačilo správne poskytnutie prvej pomoci
zo strany kolegov, rodičov, priateľov, či okoloidúcich, aby sa
zvýšila šanca na prežitie a pomohlo sa tak pri záchrane ľudského života. A práve toto je našim cieľom. Preto sme dňa 18.

náková, Valentín Tišťan, Roman Ratulovský, Jozef Dudáš, Jaroslav Mydliar, Pavol Valušiak, Tibor Sirota, Milan Husarčík,
Marek Mlynarčík, Ľuboslava Mydliarová, Jana Veselovská,
Patrik Poliak, Martina Pillerová, Juraj Dudáš, Gabriela Bullová, Irena Dudášová, Ľubica Targošová, Miroslava Stašová,
Martina Mydliarová, Eva Veselovská, Evka Veselovská.

10. 2014 zorganizovali v tomto roku po druhý raz kurz prvej
pomoci, na ktorom sa zúčastnilo 9 záujemcov. Touto cestou
sa chceme poďakovanie predovšetkým PhDr. Bc. Evke Moraučíkovej, PhD., lektorke z KU, Fakulty zdravotníctva. Školenie
bolo rozdelené na dve časti. A to teoretickú, kde sme sa naučili ako v jednotlivých situáciách reagovať. A praktickú, kde
nadobudnuté vedomosti účastníci odskúšali na figurínach.
ODBER KRVI
„Ako krv, čo ticho prúdi v žilách, dáva život, sfarbenie
a odolnosť celému telu, tak láska, tá skrytá, no pulzujúca
životná miazga, robí záslužným a účinným každý dobrý
skutok.“(pápež Ján XXIII)
V našej obci sa dňa 20. 10. 2014 konal už tretí tohtoročný
„MOBILNÝ ODBER KRVI,“ na ktorom sa zúčastnilo 27 darcov:
Janka Šomegová, Elena Pillerová, Anna Mydliarová, Mária
Vieriková, Ľubomír Vierik, Anna Chlepková, Milena Vošte-
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Odber sa mohol uskutočniť
vďaka našim darcom, NTS Banská Bystrica a finančnej podpore
obce.
Všetkým zo srdca ďakujeme.
„Kiež každá myšlienka sa
na krv mení! Myšlienka bez krvi už nemá ceny.“
MS SČK pre vás pripravuje ako uvítanie do nového roku
koncert ľudovej hudby „KOLLÁROVCI“, ktorý sa bude konať dňa 10. 1. 2015 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Lipt.
Lúžnej, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame.
Výbor MS SČK

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Liptovskej Lúžnej
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Liptovskej Lúžnej podľa § 23
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby starostu obce Liptovská Lúžna zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Cyril Cárach, Mgr., 54 r., štátny zamestnanec vo výslužbe,
Liptovská Lúžna, č. s. 195, NOVA
2. Albín Husarčík, Ing., 54 r., starosta, Liptovská Lúžna, č.
s. 232, koalícia politických strán SMER – sociálna demokracia, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Lúžnej 15. novembra 2014
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
Miestna volebná komisia v Liptovskej Lúžnej podľa §
18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala
týchto kandidátov:
1. Štefan Črep, 59 r., predseda SPDP, Liptovská Lúžna, č. s.
48, SMER – sociálna demokracia
2. Jaroslav Rakučák, PhDr., DiS., 40 r., sociálny pracovník,
Liptovská Lúžna, č. s. 91, SIEŤ

3. Miroslava Stašová, Mgr., 43 r., učiteľka ZŠ, Liptovská
Lúžna, č. s. 55, SIEŤ
4. Ján Švanda, 39 r., automechanik, Liptovská Lúžna, č. s.
96, SMER – sociálna demokracia
5. Miroslav Veselovský, 49 r., zmenový predák, Liptovská
Lúžna, č. s. 139, NOVA
6. Peter Veselovský, Ing., 31 r., podnikateľ, Liptovská Lúžna,
č. s. 1202, NOVA
7. Marcela Vieriková, Mgr., 42 r., účtovníčka, Liptovská
Lúžna, č. s. 244, SMER – sociálna demokracia
8. Jozef Voštenák, 38 r., podnikateľ, Liptovská Lúžna č. s,
1251, NOVA
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
1. Miroslav Črep, 30 r., strojník – robotník, Liptovská Lúžna,
č. s. 722, Slovenská národná strana
2. Marta Fongusová, 49 r., zdravotná sestra, Liptovská Lúžna, č. s. 1266, SMER – sociálna demokracia
3. Alžbeta Chlepková, 50 r., opatrovateľka, Liptovská Lúžna,
č. s. 665, SMER – sociálna demokracia
4. Martin Mihálik, Mgr., 39 r., učiteľ, Liptovská Lúžna, č. s.
1205, SMER – sociálna demokracia
5. Kvetoslava Ondrášiková, 57 r., zdravotná laborantka,
Liptovská Lúžna, č. s. 631, Kresťanskodemokratické
hnutie
6. Katarína Sirotová, 31 r., predavačka, Liptovská Lúžna, č.
s. 442, Slovenská národná strana
7. Peter Staš, Ing., 33 r., zamestnanec verejnej správy, Liptovská Lúžna, č. s. 637, SIEŤ

8. Rastislav Tišťan, 40 r., čašník, Liptovská Lúžna, č. s. 713,
nezávislý kandidát
9. Branislav Veselovský, 29 r., podnikateľ, Liptovská Lúžna,
č. s. 496, NOVA
10.Ivan Veselovský, 48 r., operátor vo výrobe, Liptovská
Lúžna, č. s. 729, nezávislý kandidát
11. Peter Veselovský, 46 r., živnostník, Liptovská Lúžna, č.
s. 517, SIEŤ
12.Stanislav Veselovský, Ing., 60 r., učiteľ, Liptovská Lúžna,
č. s. 718, Kresťanskodemokratické hnutie
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
1. Marek Bystričan, 38 r., zamestnanec verejnej správy,
Liptovská Lúžna, č. s. 917, SIEŤ

2. Pavol Cadrík, 49 r., hasič, Liptovská Lúžna, č. s. 924,
SMER – sociálna demokracia
3. Miloš Črep, Ing., 25 r., elektrotechnológ, Liptovská Lúžna,
č. s. 1065, NOVA
4. Anna Mydliarová, 42 r., zdravotná sestra, Liptovská Lúžna, č. s. 991, NOVA
5. Zuzana Mydliarová, Mgr., 29 r., pedagogička, Liptovská
Lúžna, č. s. 984, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Peter Potkan, 64 r., dôchodca, Liptovská Lúžna, č. s. 1110,
SMER – sociálna demokracia
7. Kamil Weiss, 42 r., hasič, Liptovská Lúžna, č. s. 1040,
SMER – sociálna demokracia
Božena Tišťanová
predseda MVK

DÔCHODOK NIE JE KONIEC, ALE NOVÝ ZAČIATOK
Jeseň života predstavuje akýsi zlomový okamih, kedy
zvyčajne prestaneme byť zárobkovo činní. Na druhej strane
však v tomto období už nemáme nijaké povinnosti – nikomu
sa netreba zodpovedať a nikam sa netreba ponáhľať. Naša
situácia nám vytvára skvelé podmienky na to, aby sme sa
venovali tomu, čo je pre nás v živote dôležité, čo nás baví
a akosi napĺňa a obohacuje. Práve v tomto období môžeme
stráviť neobmedzené množstvo času so svojimi blízkymi a sústrediť sa na vlastné záujmy. Ich naplnenie možno nájdeme
pri vnúčatách či v nejakom kolektíve. To nám pomôže zbaviť
sa pocitu, že sme ako dôchodcovia odložení alebo zbytoční.
Keď spätne pátrame, aké ciele sa nám v živote doteraz
podarilo splniť, v mnohých prípadoch sme so sebou spokojní.
Za nami vidno rozvetvené rodiny, harmonické manželstvo,
alebo postavené domy či vlastné autá. Máme veľa spomienok
na zahraničné cesty alebo zaujímavú prácu a dobré pracovné
kolektívy.

5. výročie vzniku JDS L. Lúžna.
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Práve vďaka obzretiu sa za tým, čo sa nám v živote podarilo, objavíme nové výzvy. Uspokojovať sa s tým, čo bolo doteraz, sa na dôchodku rozhodne nemusíme. Vedľa doterajších
úspechov stále snívame o tom, čo by sme ešte chceli stihnúť.
A práve pre plnenie týchto ďalších našich snov sme sa združili v spoločenstve – Jednota dôchodcov na Slovensku, kde
si naše záujmy spoločne plánujeme a úspešne ich aj plníme.
Pomaly sa blíži koniec tohto roka. Už teraz môžeme povedať, že za 10 mesiacov sme toho stihli omnoho viac ako
sme mali naplánované. Za posledné mesiace sme uskutočnili:
– zájazd do Pribyliny pri príležitosti „Dňa chleba“, zúčastnilo sa 47 členov,
– trojdňový pobyt spojený s kúpaním v Podhájskej, zúčastnilo sa 15 členov,
– opekačka v prírode – pod Čiernym vrchom, zúčastnilo
sa 24 členov,
– zájazd na pútnické miesto v Turzovke, zúčastnilo sa 49
členov,
– účasť členov na hudobnej akcii Miťa Bombu v kultúrnom
dome v Ružomberku,
– zabezpečenie oslavy 5. výročia založenia ZO JDS spojenej s výstavkou plodov jesene v mesiaci úcty k starším
– októbri,
– účasť členov na posedení s občerstvením v Ružomberku
(akciu organizovala OO JDS Ružomberok),
– účinkovanie speváckej skupiny s harmonikármi:
 na oslavách 70. výročia SNP v našej obci
 na Lýre seniorov v Ružomberku
 na púti na Hedeši
 na posedení s jubilantmi obce
 pri oslave 5. Výročia založenia ZO JDS
 účasť na oslave 70. výročia duk. operácie na Dukle.

Na posedení dôchodcov.
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Pri mnohých našich aktivitách zisťujeme, že si máme čo
povedať, navzájom si pomôcť, poradiť i zdôveriť sa. Jednou
z často rozoberaných tém je naše zdravie. Žiť aktívne a byť
v pohode sa dá len pri dobrom fyzickom i psychickom stave.
Preto nezabúdame ani na pohyb – prechádzky, či občasné
cvičenie. Radi riešime rôzne hlavolamy, krížovky, či prečítame si dobrú knihu.

Našim spôsobom života sa snažíme byť nášmu potomstvu
vzorom, aby si vedelo predstaviť, ako bude vyzerať jeho
staroba a či sa jeho život uberá správnym smerom. Tým si
isto uvedomí, že život má v každom veku aj svoje plusy a dá
sa žiť naplno.
Kováčová Anna
tajomníčka ZO JDS

70. VÝROČIE SNP SPOMIENKOVÝ PREJAV
Práve v tomto roku uplynulo 70 rokov od vypuknutia SNP.
Dňa 29. 8. 1944 zaznelo v slobodnom slovenskom vysielači
B. Bystrica heslo: „Začnite s vysťahovaním“, ktoré vyhlásil
pplk. Ján Golian – veliteľ povstaleckej armády na Slovensku
v B. Bystrici. Do tohto povstania sa zapojila celá naša obec.
Dnes medzi nami je už len 6 žijúcich odbojárov – priamych
účastníkov SNP a sú to: Jozef Glemba, Ján Kurpaš, Ján
Kubina, Jozef Kajda, Ondrej Kurpaš a Anzelma Vlniešková.
V tom čase v partizánskych oddieloch bojovalo 185 a v povstaleckej armáde 169 našich občanov z Liptovskej Lužnej.
Našej dedine ako stredisku partizánov viackrát hrozilo
vypálenie a vyvraždenie obyvateľstva. V povstaní padlo 34
našich občanov zrátaných spolu z partizánskych oddielov
a povstaleckej armády. Výdatnú pomoc Liptovskej Lužnej
v povstaní poskytli aj sovietski partizánski velitelia. Z Kijeva
boli vyslané 2 partizánske skupiny. A to Veličková, vysadená 26. 6. 1944 v Liptovskej Osade a Jegorovová skupina,
vysadená 7. 8. 1944 na Prašivej. Naši občania sympatizovali
s partizánmi. Partizáni schádzali do dediny, aby organizovali
do svojich oddielov mladých.

Pamätník pred OcÚ.

V miestnej krčme u Kubánich rečnil Jegorov a prekladal
čiže tlmočil Bartolomej Pažítka, ktorý bol v l. sv. vojne v Rusku, takže dobre vedel po rusky. K partizánom sa hlásili mládenci nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí. Na Prašivú
do partizánskych oddielov prichádzala aj mládež z Ružomberka. Na Prašivej prebiehal výcvik nováčikov – partizánov,
ktorí po absolvovaní výcviku postupne odchádzali do B.
Bystrice, kde boli v kasárňach vystrojovaní a vyzbrojovaní.
Jegorov súčasne nariadil vybudovať na Prašivej bunkre. Muži
z Lipt. Lúžnej – stredného veku, kopali a budovali bunkre,
ako kasárne pod zemou. V tom čase bol v Lipt. Lužnej riaditeľom školy a vládnym komisárom pán Ján Durech, ktorý
s partizánmi spolupracoval. V neskoršej dobe obyvateľov
Lipt. Lužnej vlastne zachránil pred popravami a obec pred
vypálením. On ovládal dobre nemecky jazyk a dokázal presvedčiť nemeckých vojakov, že v obci nemáme partizánov.
Inak by naša obec dopadla tak, ako dopadlo Kalište, a ďalšie
obce napr. Kľak a Ostrý Grúň, ktoré boli do tla vypálené.

Povstalecké jednotky odrážali ťažké útoky nemeckých
vojsk. Ale ak nastala v B. Bystrici vojenská porážka povstania – ústup bol nevyhnutný. Vedenie povstania na čele s generálmi: Viestom, Golianom a Asmolovom na Donovaloch
rozhodlo: ustúpiť do hôr, vytvoriť menšie skupiny a prejsť
na partizánsky spôsob boja. Nemecká presila vytláčala povstalcov z pozícií a tak Jegorovová skupina ustúpila do hôr
cez Lipt. Lúžnu na Prašivú, kde už boli dopredu vybudované
bunkre. Ostatní povstalci vrátane prenasledovaných žien,
ustupovali cez Lit. Lúžnu smerom na Magurku, kde veľká
časť vojakov sa dostala do zajatia. Títo boli následne deportovaní do Ružomberka a vagónmi do Nemecka. Po ústupe
na Magurku tým, ktorým sa podarilo cez Magurku prejsť,
pokúšali sa dostať na južnú stranu Chabenca. Avšak pre zlé
počasie, snehovú búrku a silnú hmlu sa museli vrátiť na Solisko – Úložná. V snehovej búrke zahynulo 83 mužov a žien.
Medzi nimi bol aj Ján Šverma, člen moskovského vedenia
KSČ a šéfredaktor Rudého práva. Asmolov, ktorý so svojou
skupinou tiež ustupoval, prekonal toto počasie a podarilo sa
im prejsť na druhú stranu Chabenca do Lomnistej Doliny,
kde pôsobili až do príchodu frontu.
Obec Liptovská Lúžna prežívala kruté chvíle. Občania boli
tvrdo skúšaní. Nemci často vtrhávali do obce a kontrolovali,
prečesávali domy, hľadali partizánov. Ak sa im podarilo
niektorého partizána chytiť, alebo niekto im bol podozrivý,
kruto ho mučili a zabili. No aj tak občania našej obce vykonali
mnoho spontánnych hrdinských činov. Bolo 7. novembra
1944 – predpríprava na pochod cez Chabenec. Vojenskí
velitelia poslali do Liptovskej Lužnej vojakov, ktorý nemali
úplnú zimnú výstroj. Bola ich skoro plná dedina a občania
sa nebáli každého prichýliť. Nemcom povedali „aj to je náš“.
Celá dedina vynášala na Prašivú potraviny partizánom. Vynášanie sa stalo osudným 5 chlapcom, ktorých zasypala lavína.
Bol február 1945 – do dediny prišli Nemci – Vlasovci.
V dome u Veselovských po zrkadlom, postrieľali 5 nevinných občanov. Do podozrenia Vlasovcov sa dostali aj otec
s 18-ročným synom. Nemci ich vohnali do vlastného domu
u Lietavca – pod Zeleným a podpálili ho.
Ten deň, 9. február 1945, bol pre Lúžnu peklom. Nemci
brali kone, kravy čo im prišlo pod ruku. Obec mala byť vypálená. Nakoniec sa tak nestalo. Zachránil ju partizán, prezlečený za nemeckú spojku. Vlasovcov odlákal fingovaným
písomným rozkazom na slovensko-poľskú hranicu. Takto to
v skutočnosti bolo. Hnutie partizánskej vojny v Liptovskej
Lužnej sa začalo aj končilo, za čo Liptovská Lúžna zaplatila
vysokú daň životmi mladých ľudí. Po skončení vojny Liptovská Lúžna bola vyznamenaná Rádom SNP 1. triedy a ďalšími
vyznamenaniami. Že sme to nedokázali využiť a finančné
prostriedky sa vracali na okres, za ktoré sa vystavila Liptovská
Porúbka – to je už iná kapitola.
Od SNP prešlo 70 rokov a táto cesta nebola vždy rovná,
skôr aj kľukatá. SNP raz bolo uznávané, inokedy zaznávané. Nečudujme sa radovému občanovi, keď sa v tom často
nevedel vyznať. A ako sa mal v tom vyznať? Hlavní organizá-

tori raz boli uznávaní, inokedy zaznávaní – prenasledovaní.
Funkcionári 5. ilegálneho ÚV-KSS najprv boli hrdinovia
– Smidke, Husák, Novomeský, potom boli tí istí obvinený
ako buržoázny nacionalisti. Významní partizánski velitelia
na Slovensku boli perzekuovaní, prenasledovaní. Dokonca
takí významní velitelia ako bol Žingor, Bibza a Trojan boli
odsúdení na trest smrti. V lepšom prípade boli niektorí velitelia neprávom väznení.
Prišli 60. roky rehabilitácie a s nimi i náprava chýb. Začal
sa zlepšovať prístup k hodnoteniu povstania zo strany vtedajších ústredných straníckych a štátnych orgánov. K zlepšeniu hodnotenia SNP prispeli aj zahraniční historici nielen
východní, ale aj západní. SNP dostalo miesto v histórií, ktoré
mu právom patrí.
Čo povedať na záver? Oslavy 70. výročia SNP sú o to významnejšie, že sú okrúhle a že sa ešte môžeme porozprávať
s poslednými žijúcimi priamymi účastníkmi tejto významnej
udalosti v dejinách slovenského národa. A to čo je a bude ešte
pre nás dôležité je: vysvetľovať a ešte raz vysvetľovať mladým

ľuďom čo bol a čo je fašizmus. Prečo sa náš ľud v SNP proti
nemu vzoprel a aké poučenia z neho plynú pre súčasnosť
a budúcnosť. Fašizmus – ruší všetky demokratické inštitúcie štátu a tým ruší aj všetky slobody občanov. Akékoľvek
protesty občanov krvavo potláča. Plodí rasizmus, intoleranciu a xenofóbiu. Hospodárstvo štátu podriaďuje svojej
antihumánnej, reakčnej politike. Nie div, že sa ľudia stavali
na odpor fašizmu vtedy, aj teraz. Ak tieto skutočnosti máme
a budeme mať na zreteli i do budúcnosti, potom ani dnešná
oslava SNP nebola zbytočná. Tak ako nebolo zbytočné SNP,
ktoré Slovákov zaradilo na stranu víťazných štátov protihitlerovskej koalície. Nebyť tohto povstania, boli by sme patrili
medzi porazenecké štáty a nevyhli by sme sa po skončení
vojny plateniu vojnových reparácií.
Liptovská Lúžna postavila pomník na Kečke v prvom
rade hrdinom, ktorí položili v povstaní svoje životy. My im
vzdávame hold. Vzdávame poklonu aj tým hrdinom, ktorí
túto udalosť prežili.
Nech je odkaz SNP večne živý!!!
Marko Kuchta

Oslavy 70. výročia SNP na Kečke.
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Z NAŠEJ MATRIKY
KONIEC ROKA 2013
NARODENIE: Sofia Bystričanová. ÚMRTIE: Božena Bullová,
rod. Migrová, 93 r., Ivan Piller, 58 r.
ROK 2014
NARODENIE:
Lukáš Kurpaš, Tiffany Jankovič,
Timea Stašová, Bianka Krížovská,
Tobias Šimko, Lucia Veselovská, Lucia
Mydliarová, Šimon Mydliar, Vanda Targošová, Lukáš Veselovský, Laura Krížovská, Matej Veselovský,
Andrea Veselovská, Sabína Očenášová, Patrik Veselovský,
Nikolas Tišťan, Jasmína Laura Prievalská, Michal Bartoš,
Tomáš Kurpaš, Alexandra Črepová, Dushan Richard Ogilvie.

a PharmDr. Katarína Mrvová, Marek Mrava a Ing. Miroslava
Chlepková, Martin Veselovský a Jana Janíková, Ing. Jaroslav
Nemček a Katarína Sirotová, Vladimír Bulla a Mgr. Zlatica
Kandráčová.

SOBÁŠ:
Michal Jánošík a Ing. Lenka Mydliarová, Tomáš Potkan a Mgr. Veronika Hladová, Ing. Vladimír Kováč
a Mgr. Patrícia Mydliarová, Marek Vízner
a Petra Šimková, Ing. Patrik Staš a Ing. Anežka Kubinová, Marek Oravec a Bc. Lucia Lietavcová, Pavol Kasančík a Bc. Andrea Veselovská, Igor Horný
a Zuzana Črepová.

ÚMRTIE:
Marián Tišťan, 56 r., Júlia Targošová,
rod. Samolejová, 52 r., Juliana Jánošíková, rod. Vieriková, 76 r., Ján Šimko, 57
r., Anna Valušiaková, rod. Črepová, 90 r.,
Paulína Dudášová, rod. Mydliarová, 83 r., Martina Šimková,
rod. Turoňová, 84 r., Darina Zvonárová, rod. Kurpašová, 59 r.,
Mária Tišťanová, rod. Glembová, 75 r., Františka Kurpašová,
rod. Potkanová, 91 r., Veronika Husarčíková, rod. Hubová, 81
r., Irena Kajdová, rod. Veselovská, 83 r., Cecília Veselovská,
rod. Turoňová, 82 r., Štefan Veselovský, 80 r., Július Zajac, 72
r., Štefan Sirota, 74 r., Ján Samolej, 77 r., Emil Veselý, 90 r.,
Ján Samolej, 76 r., Jolana Samolejová, rod. Kurpašová, 81 r.,
Marcela Henčelová, rod. Kurpašová, 48 r., Jozef Valušiak, 62
r., Karol Oravec, 87 r., Ivan Škrabák, 42 r., Daniela Mišíková,
rod. Smolenová, 65 r., Katarína Janíková, rod. Cencerová,
45 r., Františka Krížovská, rod. Dudášová, 92 r., Veronika
Targošová, rod. Šimková, 83 r., Veronika Mydliarová, rod.
Serafínová, 95 r., Jozef Chlepko, 73 r.

SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Martin Záhradník a Monika Veselovská, Ing. Radoslav Pidanič
a Mgr. Anna Chlepková, Peter Mydliar a Paulína Hubčíková,
Martin Saniga a Mgr. Ľudmila Šimková, Ing. Matej Targoš

ŠTATISTIKA:
narodení: 21, prisťahovaní: 24, odsťahovaní: 23, umretí: 30,
počet obyvateľov k 31. 10. 2014: 2.844.
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Každý z nás je len pútnikom na ceste životom. Niekedy sa
zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už
prežili, čo všetko nás ešte v živote čaká. Určite každý z nás
vie, že život prináša i tienisté stránky. Každému z nás život
nadelil aj nejaký kríž. Najdôležitejšie však je, aby sme aj tento
kríž dokázali s láskou zdvihnúť a hneď sa nám pôjde ľahšie
vpred. Určite na svojej prejdenej ceste každý objaví aj krásne
chvíle, chvíle, pre ktoré sa oplatí žiť.
V mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, si
spomíname i na našich občanov skôr narodených, ktorých
vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými
životnými múdrosťami. I tento rok sme na nich nezabudli.
Dňa 23. 10. 2014 sme pozvali všetkých oslávencov, ktorí sa
v tomto roku dožili 60, 65, 70, 75, 80 a 85 rokov. Spolu ich bolo
114. Pre našich jubilantov sme pripravili občerstvenie a malý

darček. V kultúrnom programe sa predstavili deti z nášho
folklórneho 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 Folklórna skupina pri
JD 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 popoludnie budú
ešte dlho spomínať.
Milí naši jubilanti, želáme Vám veľa zdravia, radosti
a životného 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 kruhu svojich najbližších a priateľov, aby ste nepoznali samotu.
PhDr. Eva Veselovská
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DYCHOVÁ HUDBA LÚŽŇANKA
Čas beží veľmi rýchlo, veď nedávno sme na výročnej
schôdzi plánovali rok 2014. IV. Dychovkársky ples, Fašiangová bursa, Lúžanský jarmark v Lužné u Vsetína, Prehliadka
dychových hudieb v Ordzovanoch, nezabudnuteľný 7. Ročník
Lúžňanského barytónu, v neposlednom rade Noc kostolov,
sv. omša na Hedeši, či odpustová slávnosť posúvali DH Lúžňanka v roku 2014.
Aj Revúcke halušky nám patrili! Po prvý krát sa tu predstavila nová členka DH, Lucia Sirotová. V júli sme si navarili
guľáš a neskôr sme sa chystali na oslavy SNP, ktoré sme patrične spevom a tancom dňa 30. 8. 2014 aj oslávili. Tradične
sme dňa 23. 10. 2014 zahrali aj pre našich dôchodcov.
Medzi naše obľúbené vystúpenia patria aj privátne oslavy
životných jubileí, keď môžeme našou hudbou roztancovať

Na posedení dôchodcov.
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a vyčarovať úsmev všetkým prítomným, ktoré nechýbali ani
v tomto roku.
Smutnejšiu správu nám koncom leta oznámili naša kapelníčka Katka a Ferko Fides, že sa berú na polrok študovať
do cudziny. No a tak sa od septembra snažíme cvičiť sami.
Dňa 21. 12. 2014 chystáme Lúžňanské vianočné trhy spojené s rozsvecovaním vianočného stromčeka pred obecným
úradom, na ktorých nebude chýbať pravá vianočná atmosféra
s rozvoniavajúcim punčom a tónmi vianočných kolied s rôznymi tradičnými výrobkami. Výťažok tohto podujatia bude
použitý na charitatívne účely.
Dňa 7. 2. 2015 pripravujeme 5. Dychovkársky ples. Do tanca bude hrať Považská Veselka, ktorá patrí medzi najlepšie
dychovky Slovenska. Sú to mladí muzikanti vyhrávajúci
súťaže nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Už teraz sa
tešíme na hojnú účasť a skvelú zábavu.
Na jar 2015 chystáme nahrať nové CD, na ktoré sa už celú
jeseň pripravujeme.
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 2015.
členka DH

Z ČINNOSTI FOLKLÓRNEJ SKUPINY „LÚŽŇAN“ ZA ROK 2014
Folklórna skupina „Lúžňan“, ako po iné roky, tak aj tento
rok usilovne pracovala a zúčastňovala sa kultúrnych podujatí
v našej obci ako i mimo nej. Aj keď od začiatku roku trochu
stagnovala, ale cez letné obdobie pracovala na plno. Tohto
roku sme fašiangy nemali, lebo o tieto sa delíme s dychovou hudbou. Mávame len každý druhý rok. Teraz máme vo
Folklórnej skupine, poväčšine mládež, ale tí nemajú toľko
času venovať sa folklóru. Folklórnu skupinu ťahajú starší
folkloristi.
Tento rok 03. 05. 2014 sme sa zúčastnili 7. Ročníka Luženského jarmarku v Lužnej u Vsetína s tanečným pásmom
„Veru že mi zahraj“.
19. 06. 2014 sme sa zúčastnili Bohoslužieb na Božie Telo
a robení oltárikov okolo kostola. 26. júla sme účinkovali
na Dolnoliptovských slávnostiach pod Chočom na Lúčkach
s pásmom „Bielenie plátna“. 30. augusta 2014 sme účinkovali
na oslavách 70. výročia SNP na Kečke.
26. septembra sme boli účinkovať v skanzene v Pribiline
s pásmom „Liptovská svadba“, kde sme predviedli svadbu
z našej obce a aj kupovanie mladuchy. Návštevníkom sa
to veľmi páčilo a zožali sme veľký úspech. Požiadali nás aj
na účinkovanie 6. októbra, ale pre iné účinkovanie sme sa
nemohli zúčastniť. Dňa 19. 10. 2014 taktiež naša Folklórna

skupina účinkovala na 5. výročí založenia Jednoty dôchodcov
v našej obci.
22. 11. 2014 usporiadame tradičnú Katarínsku zábavu.
Účinkovali sme ešte pri rôznych príležitostiach v našej obci
i mimo nej. Jeden z našich folkloristov tento rok oslávil životné jubileum 50 rokov a dvaja folkloristi vstúpili do stavu
manželského. Máme 36 členov. Snažíme sa, aby sa aj v našej
obci zachovali staré zvyky pre ďalšiu generáciu.
Ďakujeme aj pánovi starostovi Ing. Albínovi Husarčíkovi
Eva Valušiaková, organizačná vedúca
za spoluprácu.

V Lužné u Vsetína.

Foto: archív obce

TURNAJ V MINIFUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE
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: Gorani, Lyžiari, Hasiči, Biedne stroje
a v B skupine boli: Skalní, FC Marek, TOP ZIGO, UNITED
98. Prvé dve mužstvá hrali v semifinále krížovým spôsobom
o postup do finále, porazení o 3. miesto. V semifinále sa stretli:
Gorani – UNITED 98 s výsledkom 7:1 a Skalní – Hasiči s výsledkom 2:4. O 3. Miesto: Skalní – UNITED 98 s výsledkom 4:8.

Vo finále sa stretli mužstvá, ktoré skončili v skupine
A na prvých dvoch miestach. Stretnutie malo veľmi vyrovnaný priebeh a takže sa muselo rozhodovať až v predĺžení.
V riadnom hracom čase bol výsledok 4:4. V predĺžení už
dominovalo skúsenejšie mužstvo Goranov a zvíťazilo 8:4.
Týmto zopakovalo minuloročné prvenstvo. Pri vyhlasovaní
výsledkov okrem poradia mužstiev boli vyhodnotení aj:
najlepší brankár: Žiaran – mužstvo Hasičov, najlepší hráč:
Pavol Mydliar – Apik – mužstvo Goranov, najlepší strelec:
Ján Veselovský – Kašička – mužstvo Goranov.
Po ukončení turnaja v areáli ihriska sa 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 2015. 
Bc. Pavol Husarčík

Priateľské podanie rúk.

V zápale boja.

Víťazné mužstvo.

Foto: archív obce

KST LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Je tu zas zima, blížia sa sviatky a my sa vám prihovárame
v mene KST Liptovská Lúžna.
Niektorí naši turisti sa zúčastnili 3. júla na slovenskom
zraze turistov v Trebišove. Aj keď toto leto nebolo z hľadiska
počasia úplne podľa našich predstáv, no na pár dní sa umúdrilo a doprialo nám 20. júla Hviezdicový výstup na Veľkú
Chochuľu a v auguste Salatínske návraty, počas ktorých
bolo celý víkend krásne slnečné počasie a rozpršalo sa tesne
po tom ako sme sa vrátili z výstupu do stanového tábora.

Salatínske návraty.

V októbri naši turisti vystúpili za nie veľmi priaznivého
počasia na Chabenec a samozrejme ako každý rok vás srdečne pozývame na Štefánsky výstup na Salatín – 26. 12. 2014
a Silvestrovský výstup na Fedorku – 31. 12. 2014
A nezabúdajte ani na sánkarske preteky a preteky na igelitových vreciach , ktoré sa nám dúfame podarí zorganizovať
ak nebude zima bez snehu ako minulý rok. Samozrejme
všetkým prajeme požehnané sviatky v kruhu najbližších
a všetko dobré do nového roku 2015. 
Miroslav Pinďura

Na Salatíne.

Foto: archív obce

LYŽIARSKY ODDIEL TJ PARTIZÁN L. LÚŽNA
Lyžiarska sezóna 2014/2015 neúprosne klope na dvere
a členovia lyžiarskeho oddielu vykonávajú nevyhnutné
úpravy techniky a údržbu areálu, pre čo najlepšie podmienky
na lyžovanie. V tomto čase prebiehajú odborné prehliadky
lyžiarskeho zariadenia, odstraňovanie prípadných nedostatkov a školenia obsluhy vleku.

Ani v letných mesiacoch však lyžiari nezaháľali. Pracovalo
sa na dokončovaní altánku pri lyžiarskej chate, prebiehala
výmena opotrebovaného materiálu, úprava potôčika rozrušeného po ťažbe dreva, pravidelné kontroly pásového vozidla.
V auguste sme sa v dobrej atmosfére zúčastnili na futbalovom
turnaji o pohár starostu na viacúčelovom ihrisku. Zásadným

krokom v informovanosti o našej činnosti bolo spustenie
webovej stránky (www.lyziariluzna.eu), na ktorú ste všetci
srdečne pozvaní. Na tejto stránke budú vždy tie najaktuálnejšie informácie, otváracie hodiny, vaše postrehy a pod.
V prípade priaznivých poveternostných podmienok plánujeme zorganizovať tradičný pretek v obrovskom slalome
o cenu Veľkej Chochule a po priaznivej odozve aj skialpinistický pretek. Taktiež v roku 2015 uplynie 40 rokov od vzniku
samostatného lyžiarskeho oddielu, čo si plánujeme patrične

pripomenúť. V závere by sme chceli poďakovať členom oddielu a ich rodinám za ochotu a prácu odvedenú bez nároku
na odmenu v roku 2014. Výbor lyžiarskeho oddielu želá všetkým občanom pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu
najbližších a následne úspešný vstup do nového roku 2015.
Dúfame, že táto zima k nám bude priaznivejšia a v čo najväčšom počte sa vidíme na zjazdovke pod Čiernym vrchom.
Výbor LO

ŠPORTOVÝ KLUB CYKLISTIKY LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Klub vznikol koncom minulého roka 2013. Má za sebou
takmer rok činnosti s 21 členmi. Zorganizovali sme tri verejné
akcie: otvorenie cyklistickej sezóny – cyklotúra na Magurku, ďalšia na chatu pod Rakytovom a tretia akcia, s veľmi
pekným ohlasom, cyklistické preteky pod názvom 0. ročník
NÍZKOTATRANSKÁ MTB TOUR LIPTOVSKÁ LÚŽNA, kde
sa na štart postavilo takmer 100 pretekárov z rôznych kútov
Slovenska, či už Košice, Levoča, Zvolen atď. ŠKC má 13 aktívnych pretekárov, ktorí reprezentujú klub a aj meno obce
na rôznych podujatiach v rámci Slovenska, ako napr. MTB
cross country, cyklocross, duatlon, maratón... V roku 2014
sa zúčastnili 32 pretekov, kde dosiahli pódiové umiestnenia
spolu 34-krát. Z toho 15-krát zlatú priečku, 13-krát striebornú, 6-krát bronzovú. V rebríčku Slovenského pohára Cross
country, ako klub celkovo dosiahli 14. miesto zo 104 klubov.
Najväčšie úspechy dosiahli na Majstrovstvách Slovenska
v kategórií mini dievčatá 2. miesto, ako aj celkové prvenstvo
Slovenského pohára v tej istej kategórií. V kategórií starší
žiaci s účasťou taktiež na Majstrovstvách Slovenska a celkové poradie za sezónu krásne 5. miesto Slovenského pohára.
V kategórií kadet, momentálne nám ešte jazdí pretekár ďalšiu
sériu pretekov Slovenského pohára v odvetví cyklistiky cyk-

locross, kde je momentálne v celkovom poradí, aj po účasti
na medzinárodných pretekoch na 7. mieste. Na Detskej Tour
Petra Sagana sa tiež našej mládeži pekne darilo, dosiahli
5-krát pódiové umiestnenia v kategóriach MICRO, MINI, ML.
ŽIACI, STARŠÍ ŽIACI A ŽIAČKY. Mládež nám robí radosť
svojimi výsledkami a klub je na nich patrične hrdý. V tomto
školskom roku 2014/15 sme otvorili aj cyklistický krúžok pre
deti ZŠ. Treba uznať máme za sebou perný rok.
Marek Bystričan

Cyklopreteky.

Foto: MB

FUTBALOVÝ POHÁR PRIATEĽSTVA
Dňa 26. 07. 2014 sme organizovali Futbalový turnaj priateľstva medzi futbalistami z družobných obcí Lužné u Vsetína,
Lužné u Rakovníka a našimi futbalistami. Hralo sa systémom
každý s každým. V prvom zápase zvíťazili futbalisti Lužné
u Rakovníka nad Lužnou u Vsetína 3:2 vo výbornom zápase
plnom zvratov. Po tomto zápase naše mužstvo porazilo unavených futbalistov z Lužné u Vsetína 4:2. V rozhodujúcom
zápase prehrali naši futbalisti s futbalistami Lužné u Rakovníka v pomere 2:4. Pretože futbalisti z Lužné u Rakovníka
zvíťazili tretíkrát za sebou, putovný pohár ostáva u nich
natrvalo. Budúci rok sa turnaj uskutoční v Lužné u Vsetína.

Starí páni.

Môžem skonštatovať, že turnaj sa vydaril, prispelo k tomu
i pekné počasie a hostia boli v našej obci spokojní. K dobrej
nálade prispela i zábava, na ktorej hrala skupina „Idealband“
z Lužné u Rakovníka.
Návštevníci mali možnosť pozrieť si „Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec“, ochutnať výrobky
z mlieka i baraní guláš či bryndzové halušky. Pre niektorých
hostí to bol zážitok na celý život a tak sa už tešia, kedy opäť
zavítajú do našej obce.
Vďaka patrí všetkým účastníkom a organizátorom turnaja.
Ing. Albín Husarčík, Starosta obce

Starostovia Lužien.

Foto: archív obce

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Tento rok bol pre náš OFK L. Lúžna existenčný a reálne
hrozilo, že futbal v Liptovskej Lúžnej zanikne. Až na mimoriadnom valnom zhromaždení sa podarilo vytvoriť a zvoliť
výkonný výbor v tomto zložení: Marián Oravec, Ing. Peter
Staš, Peter Veselovský, Mário Husarčík, Jozef Kajda, Rudolf
Kostúrik st., Ivan Huba, Rudolf Brezniak. Dopravu má na starosti p. Daniel Veselovský. Za dozornú radu: p. Ing. Albín
Husarčík (Starosta), p. Miroslav Fides, p. Daniel Veselovský.
Situácia, všeobecne v amatérskom futbale, je dosť zložitá, čo sa týka hráčov a aj financií. Ani náš systém výchovy
hráčov (Kormanovci, žiaci, dorast, „A mužstvo“) nám už
nezabezpečuje, také množstvo hráčov do „A“ mužstva, ako
by sme potrebovali. Samozrejme záleží to, aký silný je ročník.
Náš najväčší sponzor je Obec Liptovská Lúžna. Ďalší
náš tradičný sponzor je p. Štefan Poliak, ktorý nám tento
rok zakúpil na ihrisko elektronickú informačný tabuľu.
V budúcnosti plánujeme zlepšiť informačné zariadenia
na ihrisku, spríjemniť tak čas divákom počas zápasov,
na ktoré budeme potrebovať financie. Aj týmto by som
chcel požiadať našich podnikateľov, aby nám podľa ich
možnosti, v tomto smere pomohli.
Ďalej každý, ktorý by sa chcel stať členom klubu OFK
Lipt. Lúžna sa môže prihlásiť u vyššie uvedených členov
výkonného výboru, alebo na telefónnom čísle 0903 253 394.
Je vytvorená aj webová stránka OFK Liptovská Lúžna,
ktorú založil a vytvoril Jozef Kajda, kde okrem iného sa
spracováva aj história futbalu v Liptovskej Lúžnej. Týmto
chcem požiadať žijúcich pamätníkov o materiály (fotky,
poznámky), na doplnenie chýbajúceho obdobia.
MLÁDEŽ OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Výsledky práce s futbalovými nádejami OFK Liptovská
Lužná v ročníku 2014/2015 – Jeseň hodnotím vysoko pozitívne. Hlavný cieľ našej činnosti, dostať mládež z ulice na ihrisko, sa darí napĺňať a môžeme konštatovať, že v terajšom ročI. A TRIEDA ŽIACI
klub
1. Ludrová
2. Bešeňová
3. Lipt. Štiavnica
4. Černová
5. Ľubochňa
6. Lúčky
7. Lipt. Lúžna
8. Lipt. Sliače
9. Lipt. Revúce
10. Likavka
11. Biely Potok
12. Lipt. Teplá
13. Komjatná

zápasy výhry remízy prehry
skóre
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12
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1
0
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2
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3
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5
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6
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2
5
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0
7
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1
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9 : 104 1

I. A TRIEDA DORAST
klub
zápasy výhry remízy prehry
skóre
body
1. Lúčky
9
7
1
1
24 : 10 22
2. Lipt. Lúžna
9
6
1
2
27 : 13 19
3. Lipt. Sliače
9
6
1
2
26 : 13 19
4. Biely Potok
9
4
2
3
29 : 22 14
5. Bešeňová
8
4
1
3
11 : 12 13
6. Lipt. Osada
9
3
3
3
20 : 14 12
7. Ľubochňa
9
3
2
4
14 : 19 11
8. Švošov
9
2
2
5
17 : 18
8
9. Lipt. Štiavnica
8
2
1
5
20 : 26
7
10. Lipt. Revúce
0
0
0
0
0 : 0
0
– Hubová
0
0
0
0
0 : 0
0
11. Part. Ľupča
9
0
0
9
5 : 46
0

níku 2014/2015 sme aj ďalej pokračovali s najmladšími žiakmi
(Kormanovci) pod vedením p. učiteľa Martina Mihálika, ktorý
týchto chlapcov vedie úplne sám, nie len v tréningoch, ale aj
súťažných zápasoch. Týmto oslovujem rodičov o spoluprácu
s p. učiteľom Mihálikom. Starší žiaci ešte začiatkom súťaže
nemali trénera, ale teraz pod vedením p. Rudolfa Kostúríka
ml. sa stabilizovali a veľmi dobre napredujú po futbalovej
stránke. Je to aj vďaka tých rodičov, ktorý posielajú svoje
ratolesti pravidelne na tréning a na zápasy. Paralelne s kvantitou rastie aj kvalita tréningového procesu, ktorá sa prejaví
v úspešnom účinkovaní našich družstiev v súťažiach.
DORAST OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Dorast už tradične pod vedením p. Petra Veselovského
a Michala Veselovského podávajú dobré výkony, kde sa vždy
držia v popredných miestach tabuľky. Zároveň najvyťaženejším členom OFK je p. Peter Veselovský ktorý vypomáha
„A“ mužstvu, ďalej ako súčasť trénerskej dvojice s p. Petrom
Cárachom a zároveň je aj tajomníkom klubu.
„A“ MUŽSTVO OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Pod vedením trénerskej dvojice hl. trénera Petra Cáracha
a Petra Veselovského spolu s vedúcim mužstva Marekom
Oravcom sa zloženie mužstva rodilo veľmi ťažko. Chlapci
chodia preč do škôl, za prácou do zahraničia a rôzne. Z týchto, ale aj z iných príčin sme len s veľkými problémami vedeli
na zápas postaviť jedenástku. Preto sme sa museli poobzerať
po legionároch, kde najväčšiu zásluhu na tom má hl. trenér
Peter Cárach. Mužstvo sa momentálne pohybuje na prvých
troch miestach a má veľký potenciál na jar byť ešte lepší.
Nakoniec by som sa chcel poďakovať členom starého výboru p. Danielovi Veselovskému, Ing. Albínovi Husarčíkovi,
a novému členovi výkonného výboru Petrovi Veselovskému
za zdarný prechod činnosti nového výboru. Bez ich pomoci
by to nebolo možné.
Marián Oravec
II. TRIEDA DOSPELÍ
klub
zápasy výhry remízy prehry
skóre
body
1. Lipt. Kokava
13
8
4
1
22 : 10 28
2. Lipt. Teplá
13
7
6
0
26 : 7
27
13
3. Lipt. Lúžna
7
3
3
29 : 14 24
4. Podtureň
13
7
3
3
24 : 19 24
5. Vavrišovo
13
7
2
4
33 : 20 23
6. Hrboltová
13
6
3
4
18 : 15 21
7. Beňadiková
13
6
1
6
32 : 30 19
8. Štiavnička
13
5
1
7
20 : 22 16
9. Part. Ľupča
13
4
4
5
23 : 33 16
10. Biely Potok
13
4
2
7
27 : 32 14
11. Iľanovo
13
4
2
7
13 : 22 14
12. Lúčky
13
3
4
6
16 : 20 13
13. Komjatná
13
3
3
7
13 : 15 12
14. Demänová B
13
1
0
12
3 : 40
3
KORMANOV POHÁR A
klub
zápasy výhry remízy prehry
skóre
body
1. Lisková
7
6
1
0
24 : 4
19
2. Ľubochňa
7
6
0
1
33 : 7
18
3. Ludrová
7
4
0
3
28 : 17 12
4. Kalameny
7
4
0
3
17 : 11 12
5. Ružomberok
7
3
2
2
16 : 9
11
6. Lipt. Sliače
7
2
1
4
14 : 30
7
7. Lipt. Lúžna
7
1
0
6
3 : 34 3
8. Lipt. Teplá
7
0
0
7
3 : 26
0
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