LÚŽŇANSKÝ HLÁSNIK
ROČNÍK XIII.

Využívajúc tento ponúknutý priestor a z perspektívy,
že tieto riadky zrejme čítate v čase príjemného začiatku
dovolenkovej sezóny Vám chcem, milý priatelia, ponúknuť jednu myšlienku.
Zrejme všetci poznáme Ježišove slová o soli, o svetle
alebo o kvase. „Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta...“
Poznajúc seba samých, dejiny Cirkvi ale i osobnú – už
prežitú históriu – sa akosi tlačí na jazyk otázka či práve my
kresťania sme ozaj tými, ktorí sú „lepší“ než tí „ostatní“.
Čo tým vlastne Kristus myslel. Je to konštatovanie? Je to
povzbudenie? Je to výzva?
Nestačilo by byť len „človekom“ medzi ľuďmi?
Berúc do úvahy celý kontext kedy Pán vyslovil tieto
slová, je to zrejme ináč. Chcieť byť nenápadný, chcieť byť
anonymný, chcieť byť skrytý a „súkromný“ vo svojej viere,
je rovnako paradoxné ako myšlienka, že soľ by prestala
byť zrazu slaná či mesto na kopci sa stalo neviditeľným.
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Ježiš chce, aby sme boli svetlom sveta, jeho kvasom, aby
sme preňho boli užitočný a nenahraditeľný ako soľ. Chce
to preto, aby takto cez nás svet uveril v Neho.
Že veľakrát tým všetkým nie sme je pravda. No nebyť
tým všetkým pre dobrovoľné a chcené rozhodnutie je už
vážnou vecou...
Na druhej strane všetky zlyhania a pády nás držia „pri
zemi“. Dávajú nám pocítiť že nemáme plniť svoju ale
JEHO vôľu. Sú výzvou nie k nenápadnosti ale k pokore.
Cvičia nás v prelamovaní sebectva a pýchy. Len to však
treba priznať.
Čas letnej sezóny je obrovskou výzvou skúsiť seba
samého či dokážeme obstáť na miestach kde sme cudzinci. Či sa tam kde sa kto bude nachádzať aj stane soľou,
svetlom a kvasom.
Prajem vám príjemný a požehnaný čas dovoleniek.
Michal Fecko

Panoráma Liptovskej Lúžnej.

HOKEJ, ČISTOTA, PORIADOK
Zdanlivo tieto pojmy veľmi spolu nesúvisia, ale my ich
môžeme do súvislosti dať. A to preto, že sme národ, ktorý
hokeju fandí, máme v ňom určité úspechy a keď hrá reprezentačné mužstvo doslova nim žijeme.
Čistota a poriadok sú pojmy nám známe, alebo by aspoň
mali byť i keď máme niekedy pochybnosti, či niektorí spoluobčania vedia čo sa za nimi skrýva.
A teraz vzájomná súvislosť týchto pojmov. Prednedávnom
sa skončili hokejové majstrovstvá sveta v Minsku. Čo sme sa
len napočúvali v médiách ako sa v Bielorusku zle žije, aká
je tam diktatúra doslova by si človek myslel, že ľudia tam

nemôžu vyjsť slobodne na ulicu. Ale ako sa hovorí, lepšie je
raz vidieť ako stokrát počuť. A to sa aj stalo zásluhou hokeja,
lepšie povedané vďaka MS v hokeji.
Diváci, hráči, funkcionári všetci prinášali len superlatívy
z Minska, i keď možno k nevôli niektorých politikov a novinárov. Ale skutočnosť videná na vlastné oči sa nedala zaprieť.
A čo najviac prekvapilo, bilo doslova do očí, bola čistota
a poriadok. Práve tie skutočnosti, ktoré ako som v úvode
naznačil, nevedia pochopiť niektorí spoluobčania. Keď padla
„železná opona“ a mohli sme vycestovať na západ, tiež sme
si všimli tú čistou a poriadok. Odvtedy prešlo 25 rokov, čis-

totu a poriadok môžu chodiť obdivovať už aj na východ, len
niektorým ľuďom to nejde do hlavy.
A tak môžeme vidieť komunálny odpad vo vode, na brehoch potokov, na verejných priestranstvách, v lese, za obcou.
A pritom tento odpad zbierame a odvážame na smetisko
v Ružomberku. Je až nepochopiteľné, že človek vyvezie
odpad niekoľko km od bydliska za dedinu a pritom ho
môže dať do popolnice, prípadne deťom do zberu, keď sa

jedná o papier, ktorý sme taktiež našli za obcou. Kde je
tu zdravý rozum alebo estetické cítenie?! Darmo čistíme
pravidelne verejné priestranstvá, keď za chvíľu je tam zas
odpad od nezodpovedných spoluobčanov a tí zaťažujú tých
poriadkumilovných.
Ešte stále je viac tých, ktorí majú čistou a poriadok v krvi,
len ako to naučiť tú neporiadnu menšinu?
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

ČAS PRÁZDNIN
Čas – pojem relatívny. Fyzikári by mohli oponovať, ale
vieme svoje. Čas plynie pre každého rôzne. Zatiaľ čo my,
dospelí, máme pocit, že sa zemeguľa otáča čoraz rýchlejšie,
naši žiaci sa sťažujú, že sa vlečie ako slimák. Kedy už konečne
bude koniec školského roka!!! Koniec skúšaniu, písomkám...
Ťažko je sústrediť sa, keď slnko nakúka do okien, prederie sa
pomedzi žalúzie a šteklí tvár. Dobrá správa pre žiakov – letné
prázdniny klopú na dvere 
Hoci do konca školského roka ešte chýba pár dní, my už
môžeme hodnotiť, v čom sa nám darilo, v čom menej. Základnú školu v šk. r. 2013/2014 navštevuje v jedenástich triedach
229 žiakov pod vedením 19-členného pedagogického zboru,
z ktorého viacerí pracujú na čiastočný úväzok. Materskú
školu navštevuje 52 detí, o ktoré sa starajú 4 pedagogičky
v dvoch triedach. V školskom klube detí máme dve denné
oddelenia so 42 žiakmi. O bezproblémový chod organizácie
sa stará aj 8 prevádzkových zamestnancov, o stravovanie 4
zamestnankyne školskej jedálne.
Mnohí žiaci sa môžu tešiť na dobré vysvedčenie, ktoré
je zaslúženou odmenou za systematickú prípravu a aktivitu na vyučovacích hodinách. Žiaľ, pre niektorých žiakov
zostane povinnosť učenia sa aj cez prázdniny, pretože v ich
závere musia absolvovať komisionálne skúšky. Budeme im
držať palce, aby sa mohli v budúcom školskom roku zaradiť
do pôvodných tried k svojim spolužiakom. Všetky deti túžia
po úspechu a pochvale, napokon, je to vlastné aj dospelým.
Určite každý jeden žiak z našej školy si zaslúži byť za niečo
pochválený – za dobrý prospech, vzornú dochádzku, reprezentáciu školy v predmetových, športových či zábavných
súťažiach, vystúpenie v kultúrnych programoch, ochotu
pomôcť druhým, kamarátstvo, úsmev, malé, no milé nezbedy... CHVÁLIME!
Naša škola sa zapojila do viacerých predmetových súťaží.
Najlepší matematici bodovali v pytagoriáde, do okresného
kola (OK) postúpilo až 16 žiakov. V matematickej olympiáde
nás v OK reprezentovali: Michaela Veselovská, Samuel Husarčík, Stanislava Bullová, Mária Stašová, Dominika Glembová,
Veronika Lietavcová (2. miesto). V medzinárodnej matematickej súťaží Klokan boli úspešní: Michaela Veselovská
(školský šampión), Norbert Husarčík, Stanislava Bullová,
Jakub Huba, Filip Janík, ktorí sa umiestnili v prvej percentuálnej 20-tke na Slovensku. Rétorické zručností prejavili
žiaci v súťaži Štúrov Zvolen, v ktorom nás v OK zastupovali
sestry Janka a Magdalénka Mydliarové. V prednese povestí
Šaliansky Maťko do OK postúpili: Terézia Mydliarová, Janka
Mydliarová, Veronika Lietavcová, v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín do OK postúpili: Samuel Veselovský,
Janka Mydliarová. V olympiáde zo slovenského jazyka
a literatúry nás v OK reprezentovala Magdaléna Mydliarová,
v olympiáde z nemeckého jazyka Simona Mydliarová (2.
miesto), v súťaži Hravá olympiáda z nemeckého jazyka
na Katolíckej univerzite v Ružomberku Simona Mydliarová
a Norbert Husarčík (2. miesto). V olympiáde ľudských

práv boli najlepší: Veronika Lietavcová, Samuel Veselovský,
Klára Stašová. Zvonivé hlasy sa prespievali v súťaži Slávik
Slovenska do OK: Veronika Rakučáková, Sofia Poliaková (3.
miesto). V geografickej olympiáde do OK postúpilo 9 žiakov, z ktorých sa v prvej desiatke umiestnili: Sára Fidesová,
Samuel Husarčík, Kristián Kráľovič. V súťaži Povstalecká
história Liptova nás reprezentovali Adam Šimko a Norbert
Husarčík. Aj športovci sa zapojili do mnohých školských
a oblastných súťaží: vybíjaná, Memoriál Dušana Vierika
v halovom futbale, Coca-cola cup vo veľkom futbale, minifutbal žiaci, minifutbal žiačky... V OK v atletike sa naši žiaci
umiestnili na 4. mieste, v štafete Norbert Husarčík, Kristián
Jánošík, Adrián Poliak, Dávid Chlepko obsadili 3. miesto.
V hode kriketovou loptičkou vytvoril rekord (76 m) a vyhral v OK Dávid Chlepko, v krajskom kole v Rabči vystúpil
na strieborný stupienok. Zapojili sme sa do výtvarných
súťaží: Hasiči, Zimná pohľadnica, Vesmír očami detí, ale aj
do mnohých vlastných školských vedomostných i zábavných
súťaží a kvízov. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom,
učiteľom za prípravu a organizáciu, blahoželáme víťazom.
Aj v tomto školskom roku učitelia zorganizovali pre žiakov
zaujímavé podujatia: Číta celá rodina, besedy o knihách,
medzinárodný deň knižníc, noc v škole Uspávanka s rozprávkou, týždeň Hovorme o jedle, Deň chleba, Deň jablka,
Deň vody, Deň Zeme, Deň narcisov (pre ligu proti rakovine
za narcisy vyzbierané 286 eur), Deň detí (súťaže pripravili
naši deviataci), Svetový deň bez tabaku (vedomostná súťaž),
projekty Správaj sa normálne, Rozhodneš sa správne, Čas
premien, ďalšie projekty regionálnej výchovy, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej výchovy, výchovy k ľudským právam, mediálnej
výchovy, zberové aktivity, vydávanie školského časopisu,
kultúrne programy pre verejnosť obce (Predvianočný čas,
Deň rodičov), Mikuláš, exkurzie, školské výlety, zahraničné zájazdy (predvianočná Viedeň, Osvienčim), zahraničný
relaxačno-náučný zájazd (Chorvátsko), lyžiarsky výcvik,
plavecký výcvik... V školskom klube detí, v umeleckých odboroch SZUŠ a v devätnástich záujmových krúžkoch môžu
deti zmysluplne tráviť mimovyučovací čas. Folklórno-tanečný
krúžok Lúžňanček vystúpil na spoločenských podujatiach
v obci (mesiac úcty k starším, uvítanie detí do života, pozdrav
darcom krvi...). Rodičovské združenie zorganizovalo vydarený maškarný ples, bolo nápomocné pri viacerých aktivitách,
pripravovalo darčeky a občerstvenie, ozvučenie.
Naša škola sa môže pochváliť peknými vynovenými
priestormi a dobrým vybavením. Snažíme sa, aby sa v nej
všetci cítili príjemne, zároveň nechceme poľaviť v nárokoch.
Chceme, aby naši žiaci dostali dobré základy do budúceho
štúdia na stredných školách. Deviataci obstáli v Testovaní
9, dosiahli vyššie percento úspešnosti oproti slovenskému
priemeru v slovenskom jazyku i v matematike.
Toľko obzretie sa za uplynulým školským rokom. Ešte
poďakovanie všetkým, ktorí nám boli nápomocní: predsta-

viteľom Obce Liptovská Lúžna na čele s pánom starostom
Ing. Albínom Husarčíkom, Rade rodičov pod vedením Anny
Mydliarovej, Rade školy pod vedením Mgr. Miroslavy Šiculiakovej, spolupracujúcim organizáciám, kolegyniam z materskej školy a ŠKD, všetkým prevádzkovým zamestnancom
ZŠ s MŠ a školskej jedálne a najmä – Vám pedagogický zbor

na čele s znovuzvoleným riaditeľom školy PaedDr. Mariánom
Mikulkom za obetavú prácu v škole.
Všetkým žiakom prajeme slnečné prázdniny, aby ich
trávili najmä vonku, v prírode a aby boli plné príjemných
a veselých zážitkov.
Mgr. Eva Halamová, zástupkyňa RŠ pre ZŠ

DETI A LETO

Čas si kráča za krokom krok, my sme starší o jeden rok.
Takúto pieseň si spievali deti v závere školského roka 2013/14
pri odovzdávaní osvedčení o predprimárnom vzdelávaní
a pamätných listov. Materskú školu navštevovalo v tomto
školskom roku 52 detí. Pracovali sme podľa školského vzdelávacieho programu Pramienok, ktorý sme rozšírili o novšie
tematické projekty a edukačné aktivity. Deti postupne získavali základy kľúčových kompetencií – osobnostné, sociálne, psychomotorické, kognitívne, učebné, komunikatívne
a informačné. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sme
realizovali aj krúžkovú činnosť, do ktorej boli zapojené detí
od štyroch rokov. Pracovali vo výtvarnom krúžku, tanečnom

krúžku, krúžku Šikovné jazýčky a krúžku Hravé stretnutie
a s Bibliou. Zapojili sme sa už tretí rok do projektu Veselé
zúbky, kde sa deti postupne učili starať sa o svoj chrup,
vyberať vhodné potraviny pre zdravý rast zubov. Súčasťou
výchovno-vzdelávacej práce sú aj výlety a exkurzie. Tento rok
sme v spolupráci s rodičmi detí organizovali výlet do krajiny
rozprávok na Habakuky. Počasie nám prialo a deti si mohli
spolu so svojimi rodičmi v pohode pozrieť tri slovenské
klasické rozprávky Duľo truľo, Tri zlaté perá a Trojruža.
Po skončení výletu bol priestor na návštevu rozprávkových
domčekov – dielničiek, kde si deti mohli niečo nakresliť vyrobiť. Dievčatá si v maliarskej dielni nakreslili farebné masky,
kamienky. Chlapci s obľubou pozorovali výrobu zvončekov
v kováčskej dielni. Menším škôlkarom mamičky zakúpili
rôzne suveníry – drevené koníky, šable, meče, mince. Deti
dostali občerstvenie a mohli sa hrať rôzne hry na rozprávkových hojdačkách, preliezkach v čistej prírode a pozorovať
aj zvieratká v okolí. Výlet sa všetkým páčil a nám zostali
pekné spomienky.
Naša práca pokračuje aj v mesiaci júli, kde je pre deti
pripravená prázdninová činnosť a rodičia majú možnosť
umiestniť dieťa v materskej škole.
Na záver a chceme poďakovať za spoluprácu rodičom,
vedeniu ZŠ, OCÚ, rodičovskému združeniu ZŠ a MŠ. Prajeme
všetkým veľa slniečka a prázdninovej pohody.
vedenie MŠ

MEDZI RIADKAMI
Milujúca matka
inak opatruje, inak pridája, umýva, hladká,
láska, dotýka sa, prihovára,
spieva a ochraňuje –
ako matka, ktorá to
z akýchkoľvek dôvodov nedokáže.
Všetko je vraj inak. Inak sa niekedy niečo hovorí a inak
sa to myslí. Dvaja sa môžu pozerať na tú istú vec, ale každý
ju vníma inak.
Poznáme príslovie: „Keď dvaja robia to isté, nie je to to
isté.“ Hoci technicky môžu obaja postupovať úplne rovnako,
ich vnútorný postoj k tejto práci môže byť celkom iný, rozdiel
môže byť v ich citovom náboji a v inej motivácii.

Je to práve vnútorný postoj, naladenie, povaha, sklony,
vlastnosti a aktuálny stav psychiky a tela, ktoré sa vtláčajú
do každej ľudskej činnosti, a tým ovplyvňujú jej výsledok.
Dá sa povedať, že sa zapisujú „medzi riadky“.
Ruka a duša milujúcej matky hladká svoje choré dieťa
úplne inak, ako by ho pohladila ruka riaditeľky nadácie pre
postihnuté deti. Prvej žene ide v pohladení vždy o dieťa,
druhej žene môže ísť o reklamu.
Nie teda iba činnosť dlaní, ale obsah duše, nie teda iba
mnoho slov, ale úmysly srdca sú tým, čo Boh odmení a čo
človeku prospieva. A tak k radosti matkinej duše patrí poznanie, že v láske je dôležitejšie, čo sa píše medzi riadkami,
než to, o čom hovoria samotné slová.
V. Stašová, vychovávateľka

PRÁCE VYKONANÉ V 1. POLROKU 2014
V prvých mesiacoch roku 2014 sme začali s rekonštrukciou vnútorných priestorov obecného penziónu Salatín.
Najprv sme vystierkovali a vymaľovali spoločenskú miestnosť a postupne sme rekonštruovali izby a apartmány. Išlo
o odstránenie starých maľoviek, natiahnutie sieťky a nových
stierok. Nakoniec boli všetky miestnosti a schodište penziónu vymaľované. Prostredie dýcha sviežosťou a podstatne sa

skultúrnilo. Všetky práce vykonávali zamestnanci z úradu
práce a zamestnanci z obecného úradu.
I keď táto zima bola bez snehu, preventívne sme na strechy obecného úradu namontovali nové zachytávače snehu,
nakoľko staré nestačili väčšie množstvo snehu zadržať.
Osadili a vymenili sme dažďové žľaby a zvody na budovách
zdravotného strediska, vyšnej školy a telocvične.

Náter zvodidiel.

Oprava dlažby.

Oprava múrika pri tenisovom kurte.

Rekonštrukcia vnútorných priestorov penziónu Salatín.

Oprava zastávky zničenej veternou smršťou.

Štiepkovanie krovia.

Dokončievali sa práce na vnútorných priestoroch telocvične. Snažíme sa získať finančné prostriedky na dokončenie
vonkajších prostriedkov (zateplenie fasády) a tým bude
kompletne budova telocvične ukončená. V súčasnosti už
môžu naše deti v telocvični cvičiť, čím sa podstatne zlepšia
podmienky výučby telocviku. Vymenili sme tiež časť oplotenia pri materskej škole.
Na kanalizáciu sme napojili budovu zdravotného strediska
a budovu 24 bytovej jednotky. Začali sme s opravou strechy
na 24 bytovej jednotke, ktorá na mnohých miestach okolo
strešných okien zateká. Pri zlepšenom počasí sme natierali
zvodidlá na otočke autobusov a na moste u Bliašky, tiež
sme natreli dvere na požiarnej zbrojnici a garáži na vyšnom
konci. Natierali sme časť pavilónu a lavičky pri obecnom
úrade. Opravili sme zástavku na nižnom konci, ktorú nám
vyvrátil vietor pri víchrici. Na začiatku a na konci obce sme
osadili nové tabule. Opravili sme múrik pri tenisovom kurte.

Nachádzame sa v plnej sezóne kosenia buriny na verejných
priestranstvách. Staráme sa o areál futbalového ihriska, ktoré
sa musí pravidelne kosiť a polievať.
Samozrejme, robíme aj práce, ktoré nie je až tak vidieť
a to pripravujeme rôzne projekty na získavanie financií a tiež
verejné súťaže a obstarávania, ktoré sme zo zákona povinní
uskutočňovať. V minulom roku sme získali vyše 72-tisíc Eur
na výstavbu zberného dvora ako jediná obec v okrese. Tento
rok sme opäť ako jediná obec v okrese získali takmer 77-tisíc
Eur na dokončenie výstavby zberného dvora. Po jeho dokončení by sme mali pomôcť nášmu životnému prostrediu a čistote v obci. Realizáciu prác nám dosť komplikujú a oddiaľujú
verejné obstarávania. Na rekonštrukciu verejného osvetlenia
sme získali 249-tisíc Eur, no nemôžeme ju stále realizovať
nakoľko verejné obstarávanie nie je ukončené. Trochu mi
to pripomína verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy
obecného úradu a materskej školy, na ktoré sme získali pe-

niaze a verejné obstarávanie sa nekonečne naťahovalo, ale
dokázali sme to všetko realizovať v rekordne krátkej dobe
napriek prekážkam, ktoré nám boli robené, hoci tomu už
neverili ani na ministerstve. Žiaľ také sú pravidlá a my sa

s nimi musíme vysporiadať. Hoci máme „zamestnaných“
veľa ľudí z úradu práce, v obci pracujú málo, nakoľko musia
chodiť na školenia do Liptovskej Osady. Tým, ktorí pracujú
a zveľaďujú obec patrí poďakovanie.

Z ČINNOSTI MS SČK LIPTOVSKÁ LÚŽNA V I. POLROKU 2014

Darcovia krvi 6. 6. 2014.

Anna Chlepková, Beáta Chovancová, Pavol Kubina, Zuzana
Lehotská, Marek Mlynarčík, Mária Mydliarová, Martina
Mydliarová, Veronika Mydliarová, Elena Pillerová, Martina
Sanigová, Jaroslav Sirota, Janka Šomegová, Ľubica Targošová,
Valentín Tišťan, Ľuboš Turoň, Viera Turoňová, Pavol Valušiak,
Eva Veselovská, Janka Veselovská, Silvia Veselovská, Želmíra
Veselovská, Matej Veselovský, Tomáš Veselovský, Ľubomír
Vierik, Pavol Vierik, Zdenko Vierik, Ivana Vieriková, Mária
Vieriková, Katarína Poliaková, Mariana Dudášová, Ľuboslava
Mydliarová, Janka Cárachová, Anna Lukáčová, Juraj Dudáš,
Lívia Uličianska, Tibor Sirota, Marta Kurpašová, Miroslav
Matík, Dominika Potkanová, Jana Veselovská, Patrik Potkan,
Martina Pillerová, Ján Veselovský.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
Rok 2014 sme zahájili tak, ako po minulé roky, výročnou
schôdzou nášho spolku, ktorá sa konala 31. januára 2014.
Ako vždy, zaznamenali sme opäť početnú účasť. Zhodnotili
sme minulý rok, vytýčili plány na ten nový a samozrejme
sme sa aj zabavili. Nezabudli sme ani na ocenenie našich
členov, či už za darcovstvo krvi, alebo dlhoročné členstvo
a aktívnu činnosť. S programom vystúpili aj žiačky Základne
školy v Liptovskej Lúžnej. Výročná schôdza MS SČK patrí už
pravidelne k najvydarenejším akciám.
Darcovia krvi 31. 1. 2014.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Takisto ako v minulom roku aj v tomto pokračujú stretnutia tzv. „šikovných ručičiek“. V prvom polroku sme zorganizovali dve stretnutia a to 16. 2. 2014 a 23. 3. 2014, už tradične
pod vedením našej členky Katky Ondrášikovej. Tí mladí, ale
aj skôr narodení sa vždy naučia niečo nové, vyskúšajú nové
techniky, otestujú svoje zručnosti. V tomto trende budeme
pokračovať určite aj naďalej, privítali by sme väčšiu účasť
mladých mamičiek s ich ratolesťami.
Oslávenci.

MOBILNÝ ODBER KRVI
Dňa 31. 1. 2014 sme zorganizovali v spolupráci s Obecným
úradom a NTS v Banskej Bystrici prvý a dňa 6. 6. 2014 druhý
tohtoročný mobilný odber krvi. Pracovníci z NTS k nám
na základe minuloročných veľmi dobrých skúseností radi
znovu prišli. Sme radi, že naši občania pristupujú k tomu
problému veľmi zodpovedne, veď nikto z nás nevie, kedy
bude túto vzácnu tekutinu potrebovať niekto z príbuzných,
alebo známych. Poďakovanie patrí Obecnému úradu za zabezpečenie občerstvenia pre darcov a samozrejme najväčšia
vďaka patrí našim organizátorkám Gabriele Bullovej a Elene
Pillerovej. Radi by sme do konca roka zorganizovali ešte
jeden mobilný odber.
Naši darcovia: Marek Bačík, Michal Bartoš, Gabriela Bullová, Jozef Dudáš, Irena Dudášová, Marta Fogusová, Alena
Glembová, Ľuboš Glemba, Albín Husarčík, Oľga Husarčíková,

OPERA NABUCCO
Dňa 1. 3. 2014 náš spolok zorganizoval zájazd do Štátnej
opery v Banskej Bystrici na predstavenie opery NABUCCO.
Na našu veľkú radosť sa našimi členmi i nečlenmi zaplnili
dva autobusy. Počas cesty tam i naspäť vládla veľmi príjemná
a veselá nálada. Po príchode do obce niektorí pokračovali
vo veselej nálade na fašiangovej zábave... Predstavenie sa
zúčastneným veľmi páčilo, už vyberáme ďalší termín a hľadáme zaujímavý názov.

8 „cezpoľných“. Všetko dôležité teoreticky opísal a prakticky
predviedol pán Farkaš z Územného spolku Liptov Liptovský
Mikuláš.

KURZ PRVEJ POMOCI
Tak ako každý rok, aj tento sme dňa 5. 4. 2014 zorganizovali pre všetkých záujemcov kurz prvej pomoci. Nie je to kurz
určený len pre žiadateľov o vydanie vodičského oprávnenia,
ale malo by byť v záujme každého z nás, občas si „oprášiť“
svoje vedomosti z tejto oblasti. Veď nepredvídané situácie sa
vyskytujú stále, nielen na cestách, ale aj v domácnostiach,
ihriskách... Toho tohoročného sa zúčastnilo 18 osôb, vrátane

Z našich plánov zúčastniť sa aj brigády v lese, bohužiaľ,
zatiaľ nebolo nič, aj keď chuť aj ochota u našich členiek je
tu stále. Možno že sa nám to ešte podarí. Alebo???
Na koniec júna ešte plánujeme opekačku, grilovačku alebo
guláš, podľa záujmu. Kto sa pridá?

Z ČINNOSTI HASIČSKÉHO ZBORU
Dobrovoľný hasičský zbor začal rok 2014 tradične, hasičským plesom, ktorý bol už 22. v poradí. Na rozdiel od minulého ročníka tohoročný ples bol opäť vypredaný, čo nás
nesmierne potešilo.
Ako náš zbor pracoval v roku 2013 a čo plánujeme v tomto
roku, sme si ujasnili na februárovej výročnej členskej schôdzi.
Hlavným cieľom je udržiavať akcieschopnosť techniky a členov na čo najvyššej úrovni, a podieľať sa na protipožiarnej
prevencii v obci, ktorá je základom v predchádzaní požiarov.
Apríl sa niesol v duchu veľkonočných sviatkov, ktorých
sme každoročne súčasťou. Členovia zboru sú prítomní tak
na bohoslužbách ako aj pri strážení Božieho hrobu.
5. apríla sa družstvá žiakov zúčastnili halovej súťaže
v Likavke, kde v konkurencii družstiev s celého Slovenska
obsadili chlapci aj dievčatá zhodne 6. miesta.
3. mája sa zúčastnili ženy na netradičnej hasičskej súťaži
v Liskovej, kde sa umiestnili na 2. mieste.
4. mája bola prvá príležitosť, kedy sa naše ženy mohli
ukázať na verejnosti v nových uniformách a to s príležitosti
sv. Floriána patróna hasičov, ktorého sme si uctili účasťou
na svätej omši, po ktorej sme si v hasičskej zbrojnici zaspomínali na roky minulé a pripomenuli tak aj tých členov, ktorí
naše rady navždy opustili.

22. hasičský ples.

17. mája sa družstvo chlapcov a dievčat zúčastnilo okresného kola súťaže mladých hasičov pod názvom PLAMEŇ,
ktoré sa konalo v Lipt. Sliačoch. Chlapci obsadili 3. miesto
a dievčatá taktiež 3. miesto.
7. júna ako býva dobrým zvykom hasiči postavili pri
hasičskej zbrojnici mája a pripravili zábavu pod holým
nebom, ktorá neušla pozornosti hlavne mladšej časti nášho
obyvateľstva.
Obdobie letných prázdnin je časom súťaží a preto by sme
sa chceli zúčastniť na niekoľkých pohárových súťažiach, ktoré budú prípravou na okresné kolo previerky pripravenosti
v Liskovej.
Na koniec augusta presnejšie 31. pripravujeme Hasičské
odpoludnie, ktoré prebehne na ihrisku v Ráztokách a ktorého
súčasťou bude súťaž v pož. útoku, ako aj tanečná zábava.
Verím, že naše úsilie bude odmenené Vašou prítomnosťou
a súťažiaci opäť pocítia divácku kulisu, ktorá je každý rok
výnimočná a pre toto naše podujatie neodmysliteľná.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým našim členom,
ktorí sa na uvedených akciách podieľali za ich obetavosť,
predstaviteľom obce za ústretovosť a Vám milí spoluobčania
za vašu podporu.
Kamil Weiss, veliteľ DHZ

Slávenie Veľkej noci.

Okresné kolo súťaže Plameň v Lipt. Sliačoch.

ROKY NIE SÚ PREKÁŽKOU V NAŠICH AKTIVITÁCH
Začiatkom roka 2014 sa činnosť našej ZO JDS v postate
neodlišovala od predchádzajúcich rokov. Zhodnotili sme
našu prácu za rok 2013 a schválili sme si plány pre tento rok.
Vychádzajúc z hodnotenia našej práce za minulý rok sme
sa snažili náš plán činnosti pre tento rok skvalitniť a jednotlivé
akcie konkrétnejšie prispôsobiť schopnostiam a možnostiam
našich členov. Že sa nám to podarilo svedčí rad podujatí,
ktoré sme v I. polroku t. r. úspešne zvládli. Mnohé z nich sú
aj také, ktoré každý rok opakujeme. K nim patrí:
– fašiangové posedenie – v tomto roku sme sa zabavili
dvakrát: raz na našej členskej schôdzi vo februári, druhý
krát v Štiavničke, kde bolo 19 našich členov aj s našim
harmonikárom
– oslavy MDŽ a Dňa matiek, tieto boli súčasťou našich mesačných členských schôdzí, samozrejme za účinkovania
našej speváckej skupiny s harmonikármi
– posedenie v prírode spojené s prechádzkami a opekačkou,
v tomto roku to bolo za krásneho slnečného dňa 9. júna
pri lyžiarskom vleku
– každý mesiac nezabúdame blahoželať meninovým oslávencom, pričom zaznievajú krásne piesne na ich želanie
– starostlivosť o kvety vysadené v okolí kostola
– zdravotné prednášky na rôzne témy – uskutočňované
každý mesiac
Začiatkom roka sme pozvali na členskú schôdzu členov
Policajného zboru z Liptovskej Osady za účelom oboznámenia našich členov o povinnostiach používania reflexných prvkov. Na stretnutí naši členovia položili hosťom rôzne otázky
týkajúce sa bezpečnosti na cestách ako i v domácnostiach,
na ktoré im ochotne odpovedali.
1. marca t. r. sa 14 našich členov zúčastnilo na opere
Nabucco v Banskej Bystrici. Účasť na tomto podujatí organizovali členovia MS ČK v našej obci a zúčastnení si z neho
odniesli krásny kultúrny zážitok.
16. marca sa v Ružomberku konali oslavy MDŽ, ktoré
organizoval predseda vlády R. Fico. Na oslavách účinkovali

rôzne spevácke skupiny, vládla tam veľmi príjemná atmosféra. Prítomným ženám osobne zablahoželal predseda vlády
a pri odchode obdaroval každú voňavým karafiátom. Z našej
ZO sa na oslavách zúčastnilo 40 členiek.
Na aprílovej členskej schôdzi pred Veľkou nocou si naše
členky vymieňali recepty a skúsenosti s pečením veľkonočných koláčov.
Na 22. máj si bude dlho v dobrom spomínať 10 našich
členov, ktorí sa zúčastnili posedenia pri guláši v Ivachnovej.
Túto akciu pripravila OO JDS z Ružomberka. Na akcii bolo
prítomných cca 150 členov základných organizácií JDS
z okresu Ružomberok. Kým sa pripravoval guláš, účastníci za doprovodu domácich členov urobili obhliadku obce
a v milom rozhovore s nimi sme sa dozvedeli niečo viac
o tejto peknej dedine.
Pre našu ZO boli pridelené od OO JDS 2 poukazy na 6-dňový rekondično-liečebný pobyt v Bardejove so štátnym príspevkom 50 eur pre člena, ktorého sa zúčastnili začiatkom
júna 2 členky. Aj v tomto roku máme možnosť kúpania
v Tatralandii a v kúpeľoch Lúčky.
Naša spevácka skupina nás svojim programom opäť pobavila na akcii Bačova cesta, ktorá sa konala v apríli v našej
obci v Ráztokách. Táto skupina sa v tomto roku rozrástla
o ďalšieho harmonikára p. Milana Črepa. V tomto roku sme
do našich radov prijali 4 nové členky.
Na každú zo spomenutých akcií sa naši členovia a hlavne členovia výboru dôkladne pripravujú, aby ich priebeh
mal želaný úspech a hlavne aby medzi členmi vládla dobrá
nálada a spokojnosť. Ak sa nám akcie podaria, máme z toho
obrovskú radosť my sami členovia, ale aj naši príbuzní – deti,
vnúčatá, ktorým vieme ich priebeh pekne vyrozprávať. Toto
je to aktívne naše starnutie.
Nech sa nám darí aj naďalej a nech pribúdajú dobré nápady, ktoré spestria náš život.
Kováčová Anna,
tajomníčka ZO JDS

VÍTALI SME NOVÝCH OBČANOV
Vždy, keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová
hviezda. Ružolíce batoľa je tým najdrahším a najvzácnejším pokladom. Je darom, akým sa môžu rodičia vzájomne
obdarovať, je naplnením zmyslu života. Nikto nedokáže
opísať nekonečnú radosť, nehu a lásku, s akou rodičia berú
do náruče malý uzlíček. Tento uzlíček vlastní hodnoty, ktoré

sú nám, dospelým odopreté. Čistota a nevinnosť – pre nás
je to túžba, ideál, pre ne skutočnosť. Hoci ešte nehovoria,
ich oči sú ako obloha popísaná hviezdami. Šíri sa z nich
úsvit jarnej prírody a premáha vás pocit, že ste pri prameni
krásy, pred prahom čistoty a nezdolateľnej istoty. Ani tento
rok sme nemohli zabudnúť na našich najmladších, a práve

sobota 5. apríla 2014 patrila im. V obradnej miestnosti sme
do života vítali všetky detičky, ktoré sa narodili v roku 2013.
Tento rok ich bolo len 19, z toho 13 dievčat a 6 chlapcov.
Po slávnostnom príhovore starostu našej obce sa rodičia zapísali do pamätnej knihy a dostali malý darček pre dieťatko
i finančnú hotovosť 150 Eur.
Tento deň si nevieme predstaviť bez vystúpenia detského
folklórneho súboru Lúžňanček pod vedením Mgr. Janky Ve-

selovskej a Mgr. Anny Cárachovej. Ich dojemné uspávanky
a básničky potešili srdcia všetkých prítomných.
Nuž, milí rodičia, žiadna rodičovská láska sa nevráti, ale
ani nestratí. To, čo dostanú deti od vás, odovzdajú raz svojim
deťom. Milujte ich trpezlivo a spravodlivo, aby ste z nich
vychovali statočných ľudí s otvoreným srdcom.
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

Z NAŠEJ MATRIKY I. POLROK 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.
SOBÁŠ:
Michal Jánošík a Ing. Lenka Mydliarová, Tomáš Potkan a Mgr. Veronika Hladová, Ing. Vladimír Kováč
a Mgr. Patrícia Mydliarová.
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.

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.
ŠTATISTIKA:
narodení: 13, prisťahovaní: 9, odsťahovaní: 15, umretí: 16,
počet obyvateľov k 24. 6. 2014: 2.843.
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Rok prešiel ako voda a naše deti sa opäť tešili na karneval. Tento rok sa uskutočnil 11. januára 2014 a bol to už tretí
karneval, ktorý sa konal v kultúrnom dome pre všetky deti
z našej obce.
Každé dieťa túži byť aspoň na chvíľu vysnívaným hrdinom
z rozprávky, či obľúbeným zvieratkom, a práve v tento deň
mali možnosť svoj sen uskutočniť. Všetko bolo zrazu také iné,
atraktívnejšie, všetko hralo farbami. Bolo sa na čo pozerať.
Úžasné masky plné fantázie zaplnili krásne vyzdobenú sálu
a začala sa promenáda. Nechýbali princezné, strigy, šašovia, smrtky, piráti, kúzelníci, snehulienky, rôzne zvieratká
a príšerky. Nebolo by fér, keby sme vybrali najkrajšiu masku,
pretože všetky boli naozaj krásne a jedinečné. Preto na každú
masku čakala sladká odmena a pre tých menších i plyšová
hračka zo zbierky, do ktorej sa zapojili všetky členky RZ aj
rodičia. No najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, pohladenie na duši a úžasné zážitky, na ktoré budú deti
dlho spomínať. Deviataci za ich hromadnú masku dostali
už tradične výbornú tortu, ktorú upiekla naša členka Katka.
Nechýbala ani tombola, ktorá bola veľmi bohatá aj vďaka
tomu, že naši sponzori boli srdeční a štedrí. O výbornú hudbu

Krájanie torty.

a úžasnú karnevalovú atmosféru sa postaral už tradične náš
DJ Michal Veselovský. Po náročnom šantení prišlo na rad aj
občerstvenie, deti dostali chutné žemle, šišky a čaj. Maškarný
ples mal v sebe nepochybne veľké čaro a určite budú deti
i my všetci naň dlho spomínať. Už teraz sa tešíme na ďalší
karneval o rok.
RZ

VETERNÁ SMRŠŤ

Kalamita pri Prašivej.

Deň 15. máj 2014 sa na dlhé roky vryje do pamäti obyvateľov Liptovskej Lúžnej. Príroda opäť raz pripomenula, akí
sme malí a slabí voči nej. Pohrala sa s našimi lesmi hlavne
v oblasti Prašivej, ale aj v Oprchli, Patočinách, v Červenom,
na Mýte, v Boroviciach. Podľa predbežného odhadu nám
veterná smršť spôsobila škodu na 25 000 m3 drevnej hmoty,
čo je pre náš Urbár päťročná ťažba. Je to obrovská škoda pre
spoločenstvo, pretože tieto lesy mohli ešte 20 rokov rásť, produkovať kyslík, slúžiť ako ochrana pre zver. Dnes je na tieto
miesta smutný pohľad. Teraz je na vedení Urbariátu, aby
zabezpečilo rýchle spracovanie padnutého dreva, pretože
po tejto kalamite v krátkom čase nastúpi ďalšia, ktorá môže
byť omnoho väčšia, a síce rozmnoženie podkôrneho hmyzu.
Už teraz cena dreva klesla oproti decembru 2013 o 20,00 eur
na kubíku a každým týždňom klesá. Je to spôsobené veľkým
prebytkom dreva na trhu, lebo nielen u nás postihla lesy

kalamita, ale aj v Slovinsku, Rumunsku, kupci si vyberajú
a je veľký problém predať drevo v dobrej cene. Je pravdou,
že tohto roku získa Urbár pomerne veľa peňazí za spracované
drevo. Bude to však na úkor niekoľko nasledujúcich rokov,
pretože v ďalších rokoch nebude okrem náhodnej ťažby
žiadna iná, ale náklady nám stúpnu. Bude treba všetky vyťažené plochy zalesniť a následne robiť ochranu proti burine
a proti ohryzu zverou. Bude to stáť mnoho peňazí a príjem
bude minimálny. Verme, že Európska únia bude reagovať aj
na túto situáciu a poskytne možnosť čerpať finančné prostriedky z ich fondov. Určite to budeme sledovať a v prípade
výzvy z EÚ túto možnosť využijeme. Zatiaľ sa však musíme
spoliehať len na vlastné zdroje. Chcem požiadať obyvateľov
Liptovskej Lúžnej, aby nám boli nápomocní pri obnove postihnutých plôch, veď lesy slúžia nám všetkým a chceme,
aby to bolo tak aj naďalej.
Migra Pavol – predseda U-PS

Padnutý strom na nižnom cintoríne.

ĎALŠÍ POLROK ZA NAMI A KAŽDÝM KROKOM LEPŠIA DYCHOVKA
Na začiatku roka 2014 organizovala DH v poradí už 4.
ročník dychovkárskeho plesu. Lístky boli vypredané ešte
pred tým, ako sa správa o uskutočnení tohto plesu dostala
na verejnosť. O príjemnú atmosféru a skvelú zábavu sa počas
celej noci starali hudobníci z Veselej pětky z Lužné u Vsetína.
Všetci prítomní mohli hrať v tombole o hodnotné ceny, ktoré
venovali sponzori z našej dediny, ale i mimo nej. Hlavnou
cenou bol týždenný pobyt v Chorvátsku.
Prvú marcovú sobotu sa dedina rozozvučila spevom
a tancom. Po dedine chodili naši muzikanti, speváci a masky
rôzneho druhu. Pre deti usporiadala DH Lúžňanka karneval
a večer sa nôžky mnohých Lúžňanov i priaznivcov z iných
dedín rozihrali na tanečnom parkete. Fašiangový čas sme
ukončili dramatickým pochovaním basy v utorok pred popolcovou stredou.
Hoci sa sobota 3. mája niesla ešte chladným nádychom
zimného počasia, DH Lúžňanka zahrala aj v takých podmienkach na jarmoku v Lužné u Vsetína. Na Morave panuje
vždy úžasná atmosféra a sme veľmi radi, že sme sa mohli už
siedmy rok Lužanského jarmoku zúčastniť.
Aj tohto roku sme obohacovali cirkevné sviatky v našej
dedine, či už to bola Veľká noc alebo odpustová slávnosť.
Nechýbali sme ani na Noci kostolov 2014.
24. 5. sme sa vybrali ku Východniarom. Naša dychovka
s DH Ordzovianka spolupracuje už krásnych 10 rokov. V ten
deň prebiehali oslavy 85. výročia založenia DH Ordzovianka
a naša dychovka svojou hudbou prispela k týmto oslavám.
Nepochybne najúspešnejšou akciou nielen v rozmedzí
našej dediny bola, je a aj ostane prehliadka dychových hudieb
Lúžňanský barytón. Dňa 14. Júna 2014 sa konal už siedmy
ročník tejto prehliadky.
Zúčastnili sa nasledovné dychové hudby: DH Ordzovianka, DH Supranka, DH Tvrdošanka, DH Lúžňanka, Detská DH
Lúžňanka a pozvanie prijala aj zahraničná DH Lidečanka.

Túto DH môžete poznať aj z televízie Šláger, v ktorej jej
piesne dosahujú vysoké hudobné priečky. Najväčšiu radosť
celej prehliadky urobili deti z Detskej DH Lúžňanka, ktoré,
musím podotknúť, na dychové nástroje hrajú len druhý rok
pod vedením p. učiteľa Stanislava Štrbu v pobočke ZUŠ Petra Michala Bohúňa tu v Lúžnej. Na Lúžňanskom barytóne
panovala výborná atmosféra, rozvoniavali klobásy i guľáš
a občerstviť ste sa mohli aj pri bufete. Celé podujatie sa konalo

DH Lúžňanka v Lužné u Vsetína.

vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja, vedeniu
obce Liptovská Lúžna a iným dôležitým sponzorom. Veľkú
vďaku touto cestou vyslovujem manželkám, deťom i všetkým
známym, ktorí akokoľvek prispeli k organizácii tejto prehliadky a bez ktorých by toto podujatie jednoducho neexistovalo.
V závere chcem ešte poďakovať našej kapelníčke Kataríne
Chlepkovej DiS. art a organizátorovi Jurajovi Mydliarovi, ktorí
pre DH Lúžňanka vydávajú zo seba maximum.
členka DH

FOLKLÓRNA SKUPINA LÚŽŇAN
Folklórna skupina „Lúžňan“ vznikla pred 36. rokmi.
Členovia, ktorí ju zakladali nie sú už medzi nami. Organizačnou aj umeleckou vedúcou bola p. Irena Sirotová, ktorá
to vedie až doposiaľ. Vo folklórnej skupine sa vymenilo už
veľa členov. Na začiatku to boli starší občania. Teraz máme vo
folklórnej skupine poväčšinou mládež ale aj starších členov.

S mládežou sa horšie pracuje, lebo študujú a nemajú tak veľa
času na skúšky vo folklórnej skupine. Tohto roku sme viac
stagnovali, lebo nám fašiangy odpadli. Robila ich dychová
hudba. My sme sa tento rok zúčastnili 7. ročníka Luženského
jarmarku dňa 03. 05. 2014 v Lúžnej u Vsetína s tanečným
pásmom „Veruže mi zahraj“. Moravskému obecenstvu sa to

veľmi páčilo, kde sme zožali veľký úspech. Ďalej sa pripravujeme na Dolnoliptovské slávnosti pod Chočom na Lúčkach,
ktoré sa budú konať 26. júla 2014. Folklórna skupina bola
viackrát pozvaná aj na svadby, kde si svadobčania priali starý
zvyk v krojoch a to vedenie tračkov, budenie mladuchy, čepčenie. Svadobčanom sa to veľmi páči, lebo tieto staré zvyky
vymierajú a mladí to už nevedia. Do konca roka máme ešte
viac vystúpení. Teraz má naša Folklórna skupina 36 členov.
Folklórna skupina čerpá staré zvyky a piesne našej obce, aby
sa zachovali pre ďalšie generácie.
FS Lúžňan v Lužné u Vsetína.

Eva Valušiaková, organizačná vedúca

ČINNOST FITNESS CLUBU
Aj v tomto roku chceme nadviazať na úspešné pôsobenie vo fitnes športe, i keď to bude zložitejšie. Minulý rok sa
nám podarilo uspieť nielen na súťažiach na Slovensku, ale
aj na majstrovstvách Európy, kde naša pretekárka S. Focková obsadila 4. miesto
a na majstrovstvách sveta
v Kyjeve v konkurencii
111 účastníčok v kategórii bodyfitness do 158 cm
obsadila štvrtú priečku.
Tento rok sme na majstrovstvách Slovenska získali bronz a momentálne
prebieha príprava na jesennú nominačnú súťaž
Grand Prix Trenčín, ktorá
je nominačnou na Majstrovstvá sveta v Kanade.
Čo sa týka posilňovne,
sme k dispozícii pre širokú verejnosť aj mimo otváracích hodín. Otváracie hodiny:
pondelok, streda piatok 18.00 – 20.00, nedeľa 17.00 – 19.00 h.
Sme radi že našu posilňovňu navštevujú aj žiaci základnej
školy a niektorí jednotlivci prejavili záujem v tom pokračovať
aj individuálne. Cez veľkonočné sviatky oddiel zorganizoval
tradičný stolnotenisový turnaj TOP SPIN, ktorého víťazom
sa stal Patrik Staš. Pripravujeme aj každoročnú súťaž FITNESS CUP, ktorej víťazstvo bude obhajovať minuloročný
víťaz Juraj Turoň ml. Pri tejto príležitosti musíme pochváliť
výkony v tejto súťaži Michaely Vierikovej ktorá obsadila 3.
miesto. Taktiež sa u nás pod vedením predsedu oddielu pripravuje kondične Kristián Jánošík, ktorý v disciplíne Cross

beh získava prvenstvá, ako štrnásťročný v kategórii junior
a vedie tabuľky ligy. Radi pomôžeme každému záujemcovi
pri tréningu v našej posilňovni. Chceme poďakovať Urbariátu za výborné podmienky a podporu, taktiež všetkým
sponzorom: Zvončarstav, Petrovi Stašovi, stolárstvu Sumega,
SPDP Lúžňan, rodine Oravcovej, firme ELPRA, Dušanovi
Dudášovi, Milanovi Fidesovi, Branislavovi Veselovskému,
Ivanovi Jánošíkovi. Bez ich finančnej a materiálnej pomoci
by to bolo ťažké. Tento rok nám prispel čiastkou aj Obecný
úrad Liptovská Lúžna, za čo ďakujeme. V neposlednom

rade chceme poďakovať aj návštevníkom posilňovne, ako aj
všetkým ľudom za návštevu pri príležitosti osláv dvadsiateho
výročia založenia oddielu, ktoré sa konali vlani v lete. Veríme,
že nás budete podporovať aj naďalej.
Rastislav Tišťan, predseda oddielu

KST LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Prichádza leto a my sa vám prihovárame v mene KST
Liptovská Lúžna.
Tak ako každý rok, zimná turistická sezóna sa niesla
v znamení tradičných zimných výstupov. A to dňa 26. 12.
2013 Štefanským výstupom na Salatín, kedy nám počasie
neprialo a výstup nám znepríjemňoval dážď, no všetci to,
aspoň dúfame, zvládli a 31. 12. 2013 Silvestrovským výstupom na Fedorku s príjemným počasím bez snehu, čo nie je
v decembri obvyklé.
Keďže tohto roku nám nedopriala zima veľa snehu,
naše obľúbene sánkarské preteky a preteky na igelitových
vreciach sa nemohli uskutočniť, no dúfame že budúci rok
to bude inak.

V januári sa zopár našich turistov popasovalo s výstupom
na Ostrô, kedy kúsok poblúdili, ale nakoniec sa v zdraví vrátili domov. A samozrejme, naši turisti nezabudli ani v apríli
privítať a otvoriť letnú turistickú sezónu výstupom na Malinô Brdo, ktorý ako sme už minule spomínali, organizuje
KST Ružomberok a o týždeň neskôr si spravili menšiu túru
na Sidorovo.
A ako vždy, vás už srdečne pozývame 20. 7. 2014 na Hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu a 8. – 10. 8. 2014 na Salatínske návraty spojené so stanovačkou a nedeľňajším výstupom
na Salatín. Veríme, že nám bude počasie priať a všetko sa
vydarí podľa našich plánov. Tešíme sa na vašu bohatú účasť.
S pozdravom KST Liptovská Lúžna

HBK SERAFINS EAGLES LIPTOVSKÁ LÚŽNA
V rámci súťaže 2. BBHbL 2013/2014 bol tento ročník pre
naše hokejbalové mužstvo polepšením o jednu priečku po základnej časti. Náš cieľ je už ako vždy, vyštrngať si tabuľkové
postavenie do ôsmeho miesta a zahrať si tak play off. Nakoľko
máme zranených hráčov a hráčov v práci, ktorí musia cestovať do zahraničia, sa nám to v konečnom úsilí aj podarilo.
Bohužiaľ, počas jarnej časti prišlo oznámenie od majiteľa
a prevádzkovateľa zimného štadióna v Banskej Bystrici, že nie
je možné naďalej využívať priestory zimného štadióna (hala
A-B) z dôvodu nevyhnutnej opravy rolby a elektroinštalácie.
Z týchto dôvodov sme museli jeden víkend absentovať, napokon mesto Banská Bystrica, ponúklo náhradné riešenie dohrať sezónu na letnom hokejbalovom ihrisku (aréna barani),
a tak nastal čas, aby sme sa vysporiadali s ďalším súperom,
a to bolo počasie, či už dážď alebo extrémne teplo, no nie je
to bohviečo dúfam, že všetko dobre dopadne a nasledujúcu
sezónu začneme hrať v hale.
Veľká vďaka všetkým hráčom, ktorí zanechali enormne
množstvo síl v každom zápase, brankárovi Tomášovi Huboví, ktorý nás v zápasoch viackrát podržal, trénerovi Mirovi
Fidesovi a jeho zastúpenie. Nakoľko sú náklady na ligu dosť
vysoké (doprava alebo štartovné), obec Liptovská Lúžna nás
finančne podporila. Po sezóne, 12. júla 2014 budeme poriadať
Lúžňanský hokejbalový turnaj, kde sa stretnú, či už domáce
mužstva, alebo z okresov BB, LM, MT, RK. Dúfam, že touto
akciou aspoň trochu pozdvihneme popularitu tohto športu
v našej Obci Liptovská Lúžna. Propozície turnaja budú včas
oznámené. Inf. 0915 404 817

Štvrťfinálové dvojice play-off 2. ligy:
Eagle Sásová – Demons Hlinik nad Hronom
Spartans – Horná Ves Sharks
Chernobyl – Serafins Eagles Liptovská Lúžna
Panthers – Worms
TABUĽKA
Názov tímu
1. HbK EAGLE Sásová
2. HBK SPARTANS
3. RaHBK Chernobyl
4. HbK PANTHERS
5. HbK WORMS
6. SERAFINS EAGLES
7. Horná Ves SHARKS
8. DEMONS Hliník n. H.
9. HbK SPRINGFIELD
10. VIKING WARRIORS
11. Staré Hory BRUINS
12. WANDERERS
13. RANGERS
14. HbK FORESTERS BB
15. Weber TORNÁDO
16. HbC 05 BARANI

PZ V VPPP P Sk Gr B
15 12 3 0 0 82:18 +64 42
15 13 0 1 1 102:11 +91 40
15 11 2 1 1 83:33 +50 38
15 10 1 1 3 91:28 +63 33
15 9 2 0 4 65:34 +31 31
15 9 0 3 3 66:39 +27 30
15 9 1 0 5 53:29 +24 29
15 7 0 2 6 50:41 +9 23
15 6 1 2 6 42:37 +5 22
15 5 2 1 7 45:55 -10 20
15 4 1 1 9 32:46 -14 15
15 4 0 1 10 33:63 -30 13
15 1 2 1 11 24:91 -67 8
15 2 0 1 12 14:74 -60 7
15 2 0 0 13 23:83 -60 6
15 1 0 0 14 10:133-123 3
Ján Fides

LYŽIARSKY ODDIEL TJ PARTIZÁN L. LÚŽNA
Lyžiarsky oddiel a jeho členovia majú
z pohľadu snehových podmienok v zimnej sezóne 2013/2014 za sebou najhoršiu
zimnú sezónu za celú históriu existencie,
kedy v priebehu zimy pre nedostatok
snehu nemohla byť spustená prevádzka
lyžiarskeho vleku a tí, ktorí chceli lyžovať,
boli nútení využiť možnosti lyžovania v strediskách, ktoré
stihli pokryť zjazdovky technickým snehom.
Tak ako pred každou zimnou sezónou, boli vykonané
všetky potrebné prípravné práce a revízne skúšky k prevádzke vleku a keď už 26. 11. 2014 pokrývala obec snehová
pokrývka, tak všetko nasvedčovalo tomu, že zimná sezóna
bude dlhá a preto bolo, pre zlepšenie prípravy a údržby zjazdovky, v spolupráci a s jednoznačnou podporou poslancov
obecného zastupiteľstva zakúpené „nové“ snežné pásové
vozidlo PistenBully 200D s kompletnou výbavou snežnej

frézy a radlice, ktoré veríme, že v ďalších rokoch značnou
mierou napomôže k dobrej lyžovačke na kvalitne upravenom
svahu. Preto veríme, že táto podpora bude zúročená a presvedčíme, že investícia nebola márna a stroj bude veľa rokov
slúžiť k spokojnosti.
Začiatkom roka, 24. januára 2014 sa uskutočnila výročná
členská schôdza, na ktorej sme vyhodnotili činnosť v roku
2013, pričom k podstatným zmenám patrilo prijatie návrhu
nových stanov TJ PARTIZÁN L. Lúžna, ktoré následne boli
schválené dňa 25. januára 2014 na výročnej členskej schôdzi
TJ spoločne s turistickou členskou časťou TJ.
V rámci Lyžiarskeho oddielu došlo k zvoleniu nového
výboru Lyžiarskeho oddielu v zložení predseda – Ing. Jozef
Husarčík, tajomník – Ing. Michal Veselovský, ekonóm – Mária Cádriková, členovia výboru Ing. Miloslav Vierik a Štefan
Poliak ml. Členovia oddielu naďalej pracovali na úpravách
týkajúcich sa chaty pri lyžiarskom vleku, ako aj vonkajšieho

priestoru, kde bolo vymedzené ohnisko, osadené lavice
na vonkajšie sedenie a vykonané nevyhnutné úpravy.
V tejto súvislosti chceme upozorniť verejnosť, že priestor,
v ktorom sa nachádza lyžiarska chata a altánok s ohniskom,
je síce voľne prístupný, ale celé zariadenie je priebežne monitorované a prípadných náhodných „turistov“, ktorí v tomto
priestore bez ohlásenia zotrvajú upozorňujeme, že prípadné
poškodenie majetku, ako aj nenáležité znečisťovanie okolia
nebude tolerované.
Zásadnou zmenou v informovanosti verejnosti o činnosti
Lyžiarskeho oddielu v Liptovskej Lúžnej, bude spustenie
pripravovanej internetovej stránky oddielu, ktorá poskytne
záujemcom komplexný prehľad o činnosti oddielu, ako aj
možnosť získania potrebných informácií.
Napriek tomu, že podmienky členom oddielu nepriali tak
ako si predstavovali, čakajú členov a vedenie Lyžiarskeho oddielu nové výzvy, ktoré budeme môcť zvládnuť len aktívnym
prístupom všetkých členov oddielu!
Výbor LO

SKONČILA SA JARNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2013/2014
KORMANOV POHÁR
Naši najmenší futbalisti skončili v tejto sezóne na 6. mieste
tabuľky, keď v jarnej časti 3-krát vyhrali 1-krát remizovali
a 4-krát prehrali. S Kormanovým pohárom sa rozlúčili chlapci
ako Maximilián Črep, Samuel Bulla, Adam Moravčík, Martin
Chamaj, ktorí tvorili kostru tohto mužstva. Pod vedení trénera
Mgr. Martina Mihálika urobili chlapci určitý krok vpred, ale
vyššie priečky sú od nás ešte stále vzdialené. V KP je najväčší
problém, že tréner pracuje s chlapcami sám. Tréningu sa zúčastní 30 detí, takže tréningová jednotka sa dá zvládnuť veľmi
ťažko. Preto apelujem na rodičov týchto detí, aby sa zapojili
do diania v KP a nebola im táto situácia ľahostajná. Ďakujem
trénerovi a chlapcom za vzornú reprezentáciu nášho klubu.
STARŠÍ ŽIACI
Starší žiaci v tejto odvetnej časti nedosahovali také výsledky, ako sa po jeseni od nich očakávalo. Skončili síce
na slušnom 4. mieste, ale v jarnej časti súťaže sme prehrali
až 4-krát a 2-krát remizovali. Mužstvo stálo na výkonoch Norberta Husarčíka a Kristiána Jánošíka. Keďže Norikovi sezóna
nevyšla podľa predstáv (či už zranenie alebo pokles formy)
a Kristián vypadol z tréningového procesu zákonite, výsledky
sa nedostavovali. Chýbali predovšetkým góly rýchlonohého
útočníka. Súťažný ročník 2013/14 skončil a s ním skončili
u žiakov hráči ako Norbert Husarčík, Gabriel Husarčík, Dávid
Weiss, Kristián Jánošík, Kristián Sokol, Sebastián Fongus,
ktorým ďakujeme za reprezentáciu klubu a prajeme im veľa
úspechov v dorasteneckom mužstve. Ďakujem aj trénerom
Vladovi Laclavíkovi a Michalovi Veselovskému, ktorí s chlapcami pracovali aj na tréningoch.
DORAST
Dorastenci skončili v súťažnom ročníku 2013/14 na slušnom 4. mieste. Je to určitý pokrok vpred tak po hernej a taktickej stránke, ako aj po morálnej. Tréner dokázal skľudniť
chlapcov, ktorí robili v kabíne zlú krv (frajerina, alkohol),
niektorých poslal zo šatne alebo autobusu domov a chlapci
pochopili, že tadiaľto cesta nevedie. Po súťažnej stránke to

bolo dobré, keď z 10 zápasov 6-krát vyhrali a 4-krát prehrali.
Musíme uznať, že po jeseni, sme boli nabudení na postup
do vyššej súťaže, ale objektívne konštatujeme, že pre toto
mužstvo prídu výsledky v nasledujúcom ročníku. Ďakujem
trénerom Petrovi Veselovskému a Michalovi Veselovskému
za odvedenú robotu a taktiež ďakujem aj hráčom. Chlapcom,
ktorí v doraste končia prajem veľa úspechov v A mužstve.
A MUŽSTVO
Po nevydarenej jesennej časti ročníka 2013/14, keď mužstvo zimovalo na 7. priečke tabuľky s chudobnými 13 bodmi,
sa mužstva ujal Peter Cárach, ktorý viedol tréningové jednotky a v zápasoch koučoval mužstvo Peter Veselovský (krčmár).
Bolo vidieť ich robotu, keďže mužstvo získalo 26 bodov.
Chlapci uhrali vynikajúce výsledky s mužstvami z horného
Liptova (Iľanovo 3:2, Vavrišovo 1:0, Kokava 3:1, Lúčky 3:0,
Teplá 2:1), ale prehrali posledný zápas vo Východnej, hoci
sme boli jasne lepší, táto prehra nás pripravila o 3. miesto.
Škoda aj zápasov na Bielom Potoku 3:3 a doma so Štiavničkou
1:1. V poslednom zápase vo Východnej sme mohli hrať o celkové prvenstvo v súťaži. Škoda však plakať nad stratenými
bodmi, ak by chlapci dodržiavali životosprávu a poctivejšie
trénovali, mohlo to byť lepšie. Mali sme na hosťovanie 6 hráčov, pre budúci ročník ich bude treba udržať pretože domáci
hráči (poniektorí) nedosahujú ich úroveň a musia vidieť ako
sa na ihrisku bojuje. Ďakujeme Petrovi Cárachovi, Michalovi
Targošovi, Martinovi Trnkovi, Norbertovi Chebeňovi, Lukášovi Praženicovi, Tomášovi Gejdošovi za ich prístup a ochotu
hrať za náš klub. Poďakovanie patrí aj ostatným hráčom, korí
sa zúčastňovali tréningových jednotiek a zápasov a odviedli
svoj diel práce pre náš klub.
V celku môžeme konštatovať, že futbal v Liptovskej
Lúžnej sa ubral správnym smerom, čo ukazujú aj výsledky
a po rokoch trápenia je tu vidina lepšieho fungovania nášho
OFK. Ďakujem Obecnému úradu za finančnú podporu klubu
a všetkým ktorí svojou prácou prispeli ku chodu OFK- hospodárovi, vodičom a funkcionárom klubu.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Daniel Veselovský, predseda OFK

II. TRIEDA DOSPELÍ
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Východná
24
16
4
4 83 : 28 52
2. Lipt. Kokava
24
15
2
7 47 : 21 47
3. Iľanovo
24
13
7
4 53 : 36 46
4. Podtureň
24
13
5
6 48 : 28 44
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lipt. Lúžna
Vavrišovo
Beňadiková
Lúčky
Komjatná
Lipt. Teplá
Štiavnička
Biely Potok
Lipt. Revúce

24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
9
10
9
8
8
6
6
5

6
6
3
2
2
2
6
5
2

6
9
11
13
14
14
12
13
17

44
57
41
40
34
23
39
38
27

:
:
:
:
:
:

30
47
38
57
57
46
: 51
: 80
: 55

42
33
33
29
26
26
24
23
17

I. A TRIEDA DORAST
klub
1. Švošov

zápasy výhry remízy prehry
20

19

0

1

I. A TRIEDA ŽIACI
klub
zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Ludrová

21

21

0

0

111 : 14

63

2. Černová

21

13

5

3

79 : 25

44

3. Lipt. Lúžna

21

13

3

5

61 : 27

42

4. Lipt. Štiavnica

21

13

2

6

92 : 37

41

5. Biely Potok

22

10

3

9

66 : 56

33

6. Likavka

21

11

0

10

48 : 50

33

7. Lipt. Sliače

21

9

4

8

47 : 32

31

8. Ľubochňa

21

8

2

11

47 : 64

26

9. Lipt. Revúce

21

6

2

13

43 : 63

20

10. Komjatná

22

5

2

15

40 : 80

17

11. Lúčky

21

3

4

14

26 : 90

13

12. Lipt. Teplá

21

1

1

19

10 : 132

4

skóre

body

KORMANOV POHÁR A
klub
zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

98 : 16

57

1. Ludrová

16

15

1

0

107 : 13

46

2. Ružomberok

12

10

0

2

62 : 16

30

3. Stankovany

16

9

3

4

56 : 36

30

4. Kalameny

15

7

4

7

45 : 45

22

2. Bešeňová

20

14

3

3

57 : 21

45

3. Lúčky

20

13

4

3

55 : 35

43

4. Lipt. Lúžna

20

12

0

8

48 : 35

36

5. Biely Potok

20

10

3

7

79 : 38

33

6. Lipt. Osada

20

10

3

7

56 : 30

33

5. Lisková

15

6

2

7

29 : 45

20

7. Lipt. Revúce

20

8

2

10

40 : 44

26

6. Lipt. Lúžna

16

6

1

9

35 : 46

19

7. Ľubochňa

15

6

0

9

40 : 46

18

8. Lipt. Sliače

15

2

1

12

29 : 89

7

9. Lipt. Teplá

16

1

3

12

24 : 91

6

8. Ľubochňa

20

6

3

11

32 : 37

21

9. L. Štiavnica

20

4

2

14

33 : 84

14

10. Part. Ľupča

20

2

1

17

13 : 97

7

11. Hubová

20

1

1

18

11 : 85

4

Víťazi Cyrilometodského turnaja na Bielom Potoku 5. júla 2014.
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