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PADNÚŤ NA KOLENÁ A MLČAŤ!
Jednoduchosť, chudoba, pokora a ticho – týmito slovami
by sa dala stručne charakterizovať udalosť narodenia. Vždy,
keď vidíme vyobrazenie tejto udalosti, môžeme sa vžiť do
úlohy jedného z pastierov, ktorí sa „išli pozrieť na to, čo sa
vlastne stalo“.
Svätý Jozef, Panna Mária a malý Ježiš. Čo vlastne vieme
o týchto dvoch postavách? Jozef bol remeselník, teda jeden
z tisícov roľníckych remeselníkov, ktorí tvorili skoro všetko
palestínske obyvateľstvo. V Márii vidíme mladú a skromnú
ženu, dobre vychovanú a čnostnú, celkom podobnú mladým
matkám, aké možno i dnes postretnúť vo Svätej zemi.

Jednoduchosť vyobrazenej scény v porovnaní s terajšou
bazilikou Narodenia v Betleheme sa dnes už nedá vôbec
porovnať. Bazilika má päť lodí. Pod hlavnou loďou je pomerne úzka krypta, ktorá by mala byť jaskynnou stajňou.
Uprostred porfýrovej dlaždice sa ligoce pozlátená hviezda.
Má určovať miesto, kde sa Ježiš narodil. A predsa sv. Hieronym, ktorý žil v susednej jaskyni ako pustovník, neprestával
prízvukovať: „Spasiteľ sveta neprišiel v zlate a striebre, lež
v opovrhnutí.“
Ticho. Máriu môžeme chápať ako symbol Cirkvi, ktorá
uchováva evanjelium a stále o ňom premýšľa. Evanjelista
Lukáš v tejto scéne neopisuje ticho, ale vytvára ho tým, že
necháva mlčať veci, vylúči priame hlasy a nepodstatné detaily. Najväčšia udalosť dejín je opísaná najstručnejšie ako si
len môžeme predstaviť. Koľko nevypovedaného, aby sa
uchránilo toto tajomné ticho! Evanjelista Lukáš sa obmedzuje na niekoľko gest, uskutočnených ako v nejakej tichej liturgii: porodila, zavinula do plienok, uložila do jasieľ.
Ježiš práve narodený, nehovorí, hoci je Večným Slovom
Otca. Hovorí sa, že jasle sú katedrou. Dnes by sme sa mali
učiť lekcie, čo nám dáva Ježiš, novonarodené Dieťa, už od
prvého momentu, čo uzrel tento požehnaný ľudský svet.
Ticho v prítomnosti Pána! Boh je s nami: nech mlčí celá
zem a klania sa svätému tajomstvu! Máriino mlčanie počas
Ježišovho narodenia je viac ako len jednoduché mlčanie; je

to údiv, je to klaňanie sa; je „nábožné ticho“, stav, keď nás
uchváti skutočnosť.
Sviatok Božieho narodenia je dnes úplne „zbavený posvätnosti“. Stal sa iba príležitosťou na množstvo hluku,
ktorý mnohokrát začína už na sviatok Všetkých svätých. Ako
mu prinavrátiť to tajomstvo, možno vzkriesiť medzi nami
niečo z toho velebného mlčania Márie?
Na Božie narodenie akoby Ježiš zo svojej kolísky opakoval
nám kresťanom a všetkým ľuďom nádherné slová: „Prestaňte a uznajte, že ja som Boh!“ (Ž 46, 11) Prijímajme túto
pravdu, ktorú vyznávame vo vyznaní viery a na ktorej stojí
alebo padá v kresťanstve všetko. Prijmime to v mlčaní a v adorácii, ako nás to učí Sväté písmo a podľa vzoru Márie.
Boh sa zriekol svojho hrôzu vzbudzujúceho majestátu,
ako sa zjavoval v Starom zákone. Odteraz je Emanuel, Boh
s nami. To je obrovský znak Božieho pokorenia sa. Rodí sa
ako chudobný a učí nás, že šťastie sa nezakladá na hojnosti
dobier. Prichádza na svet bez akejkoľvek pompéznosti a povzbudzuje nás, aby sme boli pokorní a nevyžadovali si od
ľudí potlesk. Boh sa sám znížil k nám, aby sme sa my mohli
priblížiť k nemu a opätovali jeho lásku, aby sa naša sloboda
nesklonila len pred prejavom jeho moci, ale aj pred nádherou
jeho pokory. Boh sa zjavuje pomocou protikladu; zjavuje sa
tak, že sa zahaľuje: zahaľuje veľkosť do malosti, silu do slabosti, majestát do pokory. Nie je toto všetko ako jedinečné
na svete a božské v každom ohľade dôvodom na mlčanie
a velebenie? Spojme sa v nesmiernom úžase s Cirkvou, ktorá spieva na Božie narodenie: „Ten, ktorého nebesia nemôžu
obsiahnuť, sa skryl, ó Mária, v tvojom lone!“
Božie narodenie skutočne prežívajú tí, ktorí sú schopní
urobiť dnes, s odstupom stáročí to, čo by urobili, keby boli
prítomní toho dňa. Tí, ktorí robia, čo nás naučila Mária:
padnúť na kolená a mlčať!
Michal Pásztor, kaplán

Pohľad na Prašivú.
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PREDVIANOČNÝ ČAS V ŠKOLE
Dieťatko v Betleheme, Ježiško maličký,
za tebou ideme, čuj naše prosbičky.
Daj nám zdravia, sily, do učenia chuti,
srdce rodičovo nech sa nezarmúti.
Jeeej, sneží, idú Vianoce! Takto zareagovali deti na prvé
poletujúce vločky za oknami školy na prelome októbra a novembra, keďže sa Martin na bielom koni v tomto roku poponáhľal. Vtedy je treba na minútku prerušiť vyučovanie
a dovoliť žiakom zhromaždiť sa pri oknách a vytešovať sa.
Deti, často aj dospelí, si želajú krásne biele Vianoce. Zasnežené konáre stromov, cencúle, ktoré zdobia strechy domov,
rytmicky vŕzgajúci sneh pod našimi krokmi a mäkké biele
hviezdičky, ktoré nám padajú do vlasov. Adventný čas v škole má svoje čaro. Na chodbe svieti krásny strom, triedy
zdobíme vianočnými motívmi, vyrábame pozdravy, dekorácie, pečieme medovníčky, spievame koledy, nacvičujeme
program pre verejnosť Predvianočný čas. Rodičovské združenie za pomoci deviatakov pozvalo Mikuláša s družinou,
ktorý obdaroval všetky deti sladkosťami a milými prekvapeniami.
V septembri sme v ZŠ privítali 201 žiakov. Na stupni primárneho vzdelávania sme otvorili 5 tried, na stupni nižšieho
sekundárneho vzdelávania 5 tried. V školskom klube detí,
o ktorý je z roka na rok väčší záujem, sme otvorili 2 denné
oddelenia s 59 žiakmi, čo je naozaj náročné na prácu pre 2
vychovávateľky. Materskú školu navštevuje 60 detí v 3 triedach. Edukačný proces v základnej škole a ŠKD zabezpečuje osemnásťčlenný, v materskej škole šesťčlenný pedagogický zbor, na prevádzke škôl a školských zariadení sa podieľa
12 prevádzkových zamestnancov, celkový počet zamestnancov organizácie vrátane materskej školy a školskej jedálne je
36. Školský vzdelávací program S úsmevom za poznaním
nadväzuje na program predprimárneho vzdelávania materskej školy. Výchova a vzdelávanie v škole sa realizuje formou
vyučovacích predmetov, ale aj zapájaním sa do rôznych národných projektov. Zapájame sa do celoslovenského elektronického testovania žiakov, ktoré organizuje Národný ústav
certifikovaných meraní. Môžeme sa pochváliť, výsledky
minuloročných i tohtoročných e-testovaní sú v našej škole
v rámci Slovenska nadpriemerné (vo viacerých testoch vyše
10 % nadpriemer), podobne ako v monitore 5 a v monitore
9. Žiaci piateho ročníka už majú za sebou monitor zo slovenského jazyka a matematiky, celoslovenské výsledky sa dozvieme v januári budúceho roku.

Škola žije aj po vyučovaní. Žiaci sa môžu zdokonaľovať
a rozvíjať svoje záľuby v oddeleniach školského klubu detí,
v odboroch základných umeleckých škôl (SZUŠ Dotyk, ZUŠ
P. Bohúňa), či v 22 záujmových krúžkoch rozmanitého zamerania. V septembri sme organizovali zbery a v šípkach
sme dosiahli nevídaný úspech. Zapojili sme sa do súťažného
projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ
REPUBLIKY, ktorý po prvýkrát organizujú LESY Slovenskej
republiky, š. p. V súťaži škôl sme obsadili prvé miesto, v súťaži tried 2., 3., 4. miesto a náš žiak Peťko Tišťan zo 6. A sa
umiestnil v súťaži jednotlivcov na 2. mieste. Množstvo hodnotných cien odovzdal žiakom ing. Marián Staník, generálny
riaditeľ Štátnych lesov SR, za účasti ďalších hostí z odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Trieda 6. A získala okrem darčekov pre každého žiaka jednodňový pobyt
v Zubrej zvernici v Topoľčiankach, trieda 5. A jednodňovú
exkurziu v Lesníckom skanzene vo Vydrove, 3. A aktivity
lesnej pedagogiky. Blahoželáme 
Súčasťou edukácie v ZŠ sú aj nadpredmetové učebné
osnovy s predpísanými prierezovými témami. Organizujeme
rôzne výchovno-vzdelávacie, športové, kultúrne podujatia,
výchovné koncerty, exkurzie, výlety... Štvrtáci už absolvovali plavecký výcvik (Fitspolu v zariadení Gothal), na jar
absolvujú zdokonaľovací výcvik. V spolupráci s výborom RZ
sme zorganizovali zážitkové učenie v Historickej ľudovej
škole prof. J. Mistríka v Španej doline (hradí RZ z príspevku
od našej obce). Náš folklórny krúžok pod vedením p. uč.
Janky Veselovskej a Hanky Cárachovej pravidelne obohacuje program viacerých organizácií v obci. Tešíme sa na vianočný koncert v kostole v posledný vyučovací deň pred
Vianocami. Začíname s predmetovými súťažami, o výsledkoch budeme informovať pred koncom školského roka.
Na sklonku roka chceme poďakovať všetkým, ktorí nám
boli nápomocní: obci – nášmu zriaďovateľovi, rodičovskému
združeniu, spolupracujúcim organizáciám, všetkým zamestnancom našej školy. Všetkých srdečne pozývame na program
Predvianočný čas, ktorý sa uskutoční v KD v nedeľu 17. decembra o 14,30 hod.
Vianoce sú sviatkami rodiny, útulného domova, voňavého
ihličia, radosti a pokoja. Všetkým prajem najmä zdravie,
šťastie a schopnosť nájsť ho v každodenných zdanlivých
maličkostiach, veľa, veľa lásky a ľudskosti. Deťom radostné
zážitky, ktoré si zapamätajú navždy. Šťastné a veselé 
Mgr. Eva Halamová

AKO PLYNIE ČAS V MATERSKEJ ŠKOLE
Čas plynie pomaly ale isto. Či chceme alebo nie, končí sa
ďalší kalendárny rok. Čas plynie aj podľa toho s kým a ako
ho trávime. Len pred pár mesiacmi do materskej školy nastúpilo 58 detí. V septembri sa adaptovali na prostredie MŠ,
poznávali mená kamarátov okolo seba, pani učiteľky a zamestnancov MŠ. Zoznamovali sa s pravidlami správania sa
v škôlke. Pozorovali prostredie materskej školy, spoznávali
jej priestory. Poznávali členov rodiny, kde pracujú rodičia.
Aby deti lepšie pochopili vzťahy v rodine, či medzi sebou,
prizvali sme do MŠ hercov z Martina, ktorí zahrali deťom
bábkové divadlo Janko a Marienka. Deti sa mohli do hry
zapojiť slovom, gestom, pohybom. Bábky boli veľké ako
deti a mohli si ich aj ohmatať. Z divadielka mali zážitok
a radosť. Potom prišla krásna jeseň a deti pozorovali zmeny

v prírode, poznávali plody jesene, chodili na vychádzky
s pani učiteľkami, zbierali aj aranžovali prírodniny, rozprávali sme na tému ľudské telo, zdravie, zdravá výživa. Pri
tejto príležitosti sme boli s deťmi na exkurzii v kultúrnom
dome pri odbere krvi. Október je aj mesiacom úcty k starším
a spolu s deťmi sme pripravili krátky program a milé darčeky
pre seniorov v stacionári pri MŠ. Bolo to malé ale veľmi milé
stretnutie detí a babičiek. Mesiac november bol venovaný
doprave, dopravným značkám. Deti využili pri tejto téme
pomôcky, ktoré máme v MŠ, no veľmi sa potešili hre s odrážadlami, ktoré deťom darovalo RZ pri ZŠ s MŠ v Lipt. Lúžnej.
A 4. november je Dňom materskej školy. Pri tejto príležitosti sme v MŠ usporiadali posedenie detí, folklórnej skupiny
pod vedením Malvínky Jančiovej, prizvali sme bývalých
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zamestnancov MŠ, pretože aj oni tam nechali svoj rukopis
a kus svojej práce pre deti. Deťom zaspievali naše krásne
ľudové piesne v lúžňanských prekrásnych krojoch. Deti ich
odmenili pripraveným programom a zaspievali si spolu známe detské ľudové piesne. A je tu december, témy Mikuláš,
Vianoce, prosociálna výchova. Deti sme obohacovali
s duchom Vianoc. Dokonca aj keď veria na Mikuláša,
Ježiška či inú postavičku, zároveň sme im vysvetľovali, že časť darčekov si ľudia dávajú z lásky aj
medzi sebou. A že milým darčekom môžu potešiť
aj ony svojich rodičov, súrodencov, či starkých.
Vyrábali sme vianočné pozdravy, strihali, lepili,
kreslili, vykrajovali medovníčky...
Vianoce sú typicky detským sviatkom.
Práve naše najmladšie deti dokážu mať totiž
z príprav, čakania i darčekov tú najväčšiu
a najúprimnejšiu radosť. A my, učiteľky z MŠ
prežívame cez deti najkrajšie chvíle roka tiež.
Recitovali sme vianočné veršovačky, aby sme
potešili nielen Ježiška, ale aj našich známych. To, čo
sme sa naučili, ukážeme na vianočnej besiedke spolu so
žiakmi ZŠ v kultúrnom dome. Na Vianoce v domácnosti
rozvoniavajú koláčiky a medovníky pečené s láskou a určite
sa na nich s radosťou budú podieľať aj malí drobci. Za to, že

môžu byť deti šťastné a spokojné v našej peknej, priestrannej
materskej škole, patrí vďaka tým, ktorí sa podieľajú na jej
prevádzke. V prvom rade ďakujeme nášmu zriaďovateľovi
Obci Liptovská Lúžna za financovanie nášho zariadenia aj za balíčky deťom na Mikuláša, riaditeľstvu ZŠ
s MŠ, Rade školy, Rodičovskému združeniu pri ZŠ
s MŠ. Chceme sa tiež poďakovať za prípravu
balíčkov na Mikuláša pani Ivke Veselovskej,
a tiež za spoluprácu pri organizovaní záujmovej
činnosti s deťmi. Vďaka patrí aj rodičom deti za
rôzne drobné služby, ktoré urobili pre deti v triedach, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom za prácu s deťmi počas celého roka.
Pokochajte sa počas vianočných sviatkov aj
vy rodičia s detskou nevinnosťou a očkami
žiariacimi pri vianočnom stromčeku aj čítaním našich slovenských rozprávok, aby
deti poznali skutočnú históriu sviatkov, pestujte v nich úctu k našim tradíciám, urobte si
prechádzku do zasneženej prírody, potešte príbuzných svojou návštevou, či jednoducho leňošte v kruhu rodiny. Nenechajte si tieto vzácne chvíle utiecť!
zástupkyňa pre MŠ

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Dobrovoľný hasičský zbor pokračoval vo svojej činnosti
aj v druhej polovici tohto roka a to nielen organizovaním
spoločenských podujatí, ale aj starostlivosťou o zverenú
hasičskú techniku a prípravou členov zboru na plnenie úloh
súvisiacich s ochranou pred požiarmi v obci.
Na prelome apríla a mája sa 8 členov zúčastnilo základnej
odbornej prípravy členov, ktorú musia absolvovať aj dobrovoľní hasiči, aby mohli vykonávať zásahovú činnosť v hasičskej jednotke obce. Aj keď v tomto roku sme nemuseli zasahovať pri žiadnom požiari v obci, naši členovia zasahovali
napríklad pri jarných povodniach v Lipt. Revúcach, pomáhali pri spilovaní stromu pred domom smútku, ako aj pri
zabezpečovaní protipožiarnej asistencie počas celozávodnej
odstávky v Mondi SCP Ružomberok.
V auguste sme usporiadali Hasičské odpoludnie, ktoré ma
už svoju tradíciu a je neodmysliteľnou súčasťou letných
prázdnin. Súťaže hasičských družstiev sa zúčastnili nielen
hasiči z okresu Ružomberok ale aj hasiči z družobnej obce
Lužné u Vsetína, ktorí sa k nám vždy radi vracajú. Aj v tomto roku si na futbalové ihrisko našlo cestu veľa priaznivcov
hasičského zboru, čo nás ako organizátorov teší, a zároveň
povzbudzuje do ďalšej činnosti. V tomto roku to bolo pre nás
o to jedinečnejšie nakoľko nás poctil svojou návštevou aj

Gen. JUDr. Alexander Nejedlý.
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prezident HaZZ SR gen. JUDr. Alexander Nejedlý. Aj touto
cestu ďakujem za prejavenú priazeň, ktorú si ako organizátori nesmierne vážime a budeme sa snažiť Vás nesklamať a aj
v budúcom období v týchto akciách pokračovať. Už za pár
dní budete mať možnosť zabaviť sa spolu s nami na tradičnej
Štefánskej zábave a 13. januára 2018 na 26. Hasičskom plese.

V rámci zdokonaľovacej prípravy sa v októbri 5 členovia
zboru s hasičskou technikou CAS 15 Iveco a protipovodňovým vozíkom zúčastnili na taktickom cvičení v Ludrovej,
ktoré organizovalo okresné riaditeľstvom HaZZ v Ružomberku. Cieľom bolo precvičiť súčinnosť jednotiek pri vytváraní
protipovodňových bariér a odstraňovaní následkov povodní.
Zimné obdobie je časom začatia intenzívneho vykurovania našich príbytkov. Preto je našou povinnosťou preveriť,
ako vy občania obce pristupujete k ochrane svojich príbytkov
pred požiarmi. Preventívne kontroly, ktoré sme vykonali
v druhej polovici obce mali za úlohu upozorniť na nedostatky, ktoré môžu mať za následok škody na majetku alebo
dokonca na zdravie človeka. Chcel by som preto upozorniť
na zvýšenú opatrnosť, nakoľko vykurovacia sezóna je už
v plnom prúde, a možné riziko vzniku požiaru od vykurovacieho telesa, prípadne komína sa v tomto období zvyšuje.
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Musí byť preto v záujme nás všetkých zabezpečiť si svoje
príbytky tak, aby sme neohrozovali seba ani svojich susedov
nezodpovedným prístupom k opatreniam, ktoré nám ukladá
aj zákon o ochrane pred požiarmi.
Na záver by som Vás milí spoluobčania rád pozval na
poslednú akciu poriadanú v tomto roku naším DHZ, ktorou
je už tradične Štefanská zábava. Verím, že tak spoločne za-

končíme rok 2017 a už dnes Vám môžem prisľúbiť, že aj
v budúcom roku budeme pokračovať v našich aktivitách tak
ako tomu bolo doposiaľ.
Prajem požehnané vianočné sviatky, a do nového roka
Všetkým veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia.
Kamil Weiss
veliteľ hasičského zboru

PRÁCE VYKONANÉ V 2. POLROKU 2017
V letných mesiacoch sa opravovali výtlky na miestnej
komunikácií pred obecným úradom. Po zateplení telocvične
sme položili zámkovú dlažbu pred vchodom a vykonali dokončovacie práce v jej okolí. Na tenisový kurt pri obecnom
penzióne sme doplnili novú antuku aj za pomoci niektorých
hráčov – Ján Fides, Juraj Huba. Boli vykonané revízie obecných kotolní.
Pri dobrom počasí sme natreli zábradlie smerom od kostola do Banského a tiež oplotenie kríža Pod zeleným. Opravovali sme fasády vodojemov v Ráztokách a u Fidesa. Na
cintoríny sme umiestnili nové plastové nádoby na odpad. Je
na škodu, že niektorí občania odpad z cintorínov hádžu za
plot a znečisťujú tak celé okolie cintorínov. Pred obecným
úradom, pri dome smútku a na nižnom cintoríne sme sadili

nové stromčeky – tuje, na nákup ktorých sme získali financie
cez projekt.
Staráme sa aj o náš úsek Cyklokorytničky, ktorá je v letných mesiacoch hojne využívaná cyklistami. V spolupráci
s mestom Ružomberok riešime koncový úsek trate, nakoľko
tento vedie cez súkromné pozemky. Dúfame, že sa nám
tento problém podarí vyriešiť a cyklisti budú môcť Cyklokorytničku naďalej využívať bez problémov.
Dopĺňali a vymieňali sme niektoré stĺpy rozhlasového
vedenia a tiež sme odstraňovali nedostatky nového verejného osvetlenia. Ku drevenici, ktorá bude slúžiť ako múzeum,
sme zrealizovali elektrickú prípojku s rozvodnou skriňou.
Na hlavnej trase vodovodu pri mliekarni, sme doplnili nový
ventil, aby sa pri poruchách nemusel vypúšťať celý rezervár.

Kladenie dlažby pred telocvičňou.

Štiepkovanie.

Náter plota pri kríži.

Stavanie zvonice.

Oprava vodovodu.

Sadenie stromkov.
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Foto: archív obce.

V spolupráci so Slovenskou správou ciest riešime situáciu
cesty III. triedy vedúcej cez našu obec, ktorá bola poškodená
pri budovaní kanalizácie. Boli vykonané hĺbkové merania
zhutnenia výkopovej ryhy. Na riešení daného stavu sa majú
podieľať Vodárenská spoločnosť Ružomberok ako investor
a Doprastav a. s. ako zhotoviteľ stavby.
V októbri bol na vyšnom konci na budove hasičskej zbrojnice inštalovaný kamerový systém, ktorý monitoruje jej
okolie ako aj okolie bývalej školy. Je to už tretí kamerový
systém v obci, na ktorý sme získali financie z Ministerstva
vnútra SR. Pripravovali sme aj rôzne projekty na získanie
financií potrebných pre obec. Na vyšnom cintoríne sme
postavili novú zvonicu, nakoľko stará už bola značne poškodená a hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Väčšinu prác na

zvonici vykonali zamestnanci obecného úradu a pracovníci
na aktivačných prácach – Ján Dudáš a Jaroslav Veselovský.
Patrí im za to poďakovanie.
Pracovníci na aktivačných prácach vykonávali čistenie
verejných priestranstiev, kosenie buriny a ďalšie nutné práce
v obci. Mrzí ma, že stále sa nájdu občania, ktorí nevedia kde
patrí odpad a tak ho môžem nájsť v prírode, v potoku, na
uliciach a ďalších miestach, ktoré nie sú na to určené. Dúfam,
že do budúcnosti sa tento priestor zmení a obec bude čistá.
V závere mi dovoľte zaželať Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, pokoja, pohody a do nového
roka 2018 splnenie Vašich prianí a predsavzatí.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

OTVORENIE ZBERNÉHO DVORA
Oznamujeme občanom, že od 04. 12. 2017 sa otvára zberný dvor do skúšobnej prevádzky. Zberný dvor slúži ako
doplnkový zber, naďalej ostáva zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu ako doteraz. Taktiež zber papiera
a železa bude 2x do roka vykonávať ZŠ. Veľkoobjemový odpad a elektoroodpad budeme zbierať 2x do roka do veľkoobjemových kontajnerov – ako doposiaľ.
V zbernom dvore sa bude zbierať hlavne: lepenka, opotrebované pneumatiky, žiarivky, autobatérie, vyradené elektro
zariadenia, drobný stavebný odpad, ktorý vzniká po drobných úpravách v dome, byte ktoré nevyžadujú ani stavebné
povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie drobného stavebného odpadu do kontajnera je 200 kg/rok
na jednu domácnosť, jednorazovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo. Cena za 1 kg tohto
odpadu je 0,078 Eur.
Prevádzkový čas zberného dvora je vždy okrem sviatkov:
STREDA 9.00 – 17.00 hod.
PIATOK 9.00 – 15.00 hod.

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA LIPT. LÚŽNA
Ani sme sa nenazdali a rok 2017 ubehol ako voda. Naša
ZO SZPB sa rozrástla o nových členov. V súčasnej dobe máme 102 členov. Nikdy nehovoríme, že sme urobili dosť, ale
naša činnosť bola pestrá.
Ťažisko sme upriamili na vykonanie osláv 73. výročia SNP.
Naša obec nesie hrdý názov „Obec partizánskych hrdinov“.
Osláv sa zúčastnil aj tajomník RF Michal Mačekin. Na oslavách nechýbal ani partizánsky guláš a dobrá hudba DJ Ľuboša Veselovského, ktorá sprevádzala mladých ľudí aj na
večernej veselici. Tento rok sa osláv vo vypálenej obci Kalište zúčastnilo 30 členov a sympatizantov SZPB formou autobusového zájazdu. Členovia výboru vykonali návštevu najstarších členov SZPB. Našu organizáciu navštívili zástupcovia
ruského veľvyslanectva, ako aj dvaja generáli ozbrojených
síl RF.
Našu obec, ktorá sa priamo zapojila do povstania, taktiež
navštívil filmový štáb slovenskej televízie. Sprevádzal ho

Vladimír Veselovský, člen výboru ZO. Redaktori filmového
štábu natočili rozhovor so žijúcimi odbojármi: Jozefom Kajdom, Jánom Kubinom a Jozefom Glembom. Pani Anzelma
Vlniešková rozhovor odmietla z dôvodu veku a nemoci.
Stalo sa už dobrým zvykom, že sa rozbieha starostlivosť
o pomníky a pamätníky 1. a 2. svetovej vojny. O pomník
ruského vojaka Lečika, ktorý je pochovaný na vyšnom cintoríne sa pravidelne stará Peter Potkan s manželkou Priskou
a Laco Huba. Slovenská televízia im za uvedenú starostlivosť
poďakovala. Výboru ZO sa podarilo nadviazať spoluprácu
s turistickým oddielom, ktorý sa zaslúžil o obnovu písmen
na pamätníku Pod skalkou. Tento pamätník bol postavený
na počesť vyhasnutých životov našich občanov, ktorých
zasypala lavína počas 2. sv. vojny, keď vynášali na Prašivú
potraviny pre partizánov. Po novom roku plánujeme vykonať
členskú schôdzu, kde si stanovíme ďalšie úlohy.
SZPB

VEK JE LEN ČÍSLO
Každé obdobie života má svoje čaro. Obyčajný život seniora je pestrý ale krásny. Je premiešaný rôznymi starosťami,
životnými skúškami ale aj radosťami. Hovorí sa, že vek je len
číslo. O pravdivosti tohto výroku sa presviedčame i teraz
v závere roka, kedy hodnotíme našu činnosť za uplynulé
obdobie. Náš plán aktivít na rok 2017 bol splnený, ba uskutočnili sme rad ďalších podujatí, ktoré v ňom neboli zakotvené.

Je samozrejmé, že s vekom človeku pribúdajú i choroby.
Túto tému si pripomíname na každej členskej schôdzi, kedy
nám naša predsedníčka p. Svrčanová do programu pravidelne pripravuje veľmi poučné prednášky ako si správne udržiavať zdravie vhodnou stravou, pohybom, správnym užívaním liekov. Našu činnosť v druhom polroku sme zahájili
brigádou pri úprave okolia kostola po výkopových prácach,
ktorej sa zúčastnilo 20 členov.
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Naša spevácka skupina reprezentuje našu organizáciu
nielen doma, ale aj mimo obce. V júli sa jej členovia na pozvanie SZPB zúčastnili poznávacieho zájazdu na Oravu, do
Kysúc, Terchovej, Novej a Starej Bystrice. Samozrejme aj
v týchto kútoch Slovenska odzneli piesne našich speváčok.
Nezabúdajú ani na staré zvyky a tradície pri svadobných
obradoch. Veľmi pekne ich predviedli na svadbe našej občianky v júli t. r.
V auguste si 10 členov speváckej skupiny a 8 ostatných
členov urobilo pekný jednodňový výlet do Košíc. Prehliadka
mesta, hlavne jeho centra s krásnymi kultúrnymi pamiatkami zanechala v nich veľmi hlboký dojem.
V jeden krásny slnečný augustový deň si naši členovia
boli urobiť vychádzku do prírody spojenú s opekačkou. Toto
stretnutie isto prispelo k utuženiu vzťahov medzi členmi,
pretože na ňom sa spomínali rôzne udalosti a medzi spomienkami si veselo zaspievali.
Členovia speváckej skupiny účinkovali na oslavách 73.
výročia SNP pri kladení vencov padlým na Kečke, taktiež
s kyticou piesní boli pozdraviť členku ZO pri príležitosti jej
výročia 70 rokov. Pripravili si krásny program aj na Ružomberskú lýru seniorov, ktorá bola tento rok v Liptovských
Sliačoch. Účinkujúce bolo podporiť aj 18 ďalších členov.

Koncom septembra sa naši členovia zúčastnili zájazdu do
Jablonky spojeného s kúpaním v Oraviciach na spiatočnej
ceste. Naše speváčky s harmonikármi predviedli svoj program
na týchto ďalších akciách:
– návšteva denného stacionára Sv. Faustíny v našej obci
– stretnutie starých občanov v KD (akciu organizovala
Obec L. Lúžna)
– ukončenie ovčiarskej sezóny (akciu organizovalo SPDP
L. Lúžna)
– návšteva Materskej školy v L. Lúžnej pri príležitosti Dňa
materských škôl
V rámci starostlivosti o zdravie našich členov sa dve členky zúčastnili rekondično-liečebného pobytu 6 dní v Turčianskych Tepliciach. Až do februára 2018 majú možnosť naši
členovia prihlásiť sa na pobyt v kúpeľoch Piešťany za výhodné ceny v rámci akcie Čarovné Piešťany.
Do konca roka nás ešte čaká vypracovať plán činnosti na
rok 2018, Mikulášske posedenie a účasť na príprave a organizovaní vianočných trhov v našej obci.
Sme na seba hrdí, že sa nám podarilo tohtoročné úlohy
splniť. Naši členovia sú radi, že mohli rôznou formou pomoci a hlavne svojou účasťou prispieť k zdarnému priebehu
podujatí.
Kováčová Anna, tajomníčka ZO JDS

Z ČINNOSTI MS SČK LIPTOVSKÁ LÚŽNA ZA DRUHÝ POLROK 2017
Druhý polrok 2017 sa začal tradične druhým mobilným
odberom krvi, ktorý sa konal 28. 06. 2017 v spolupráci
s Ústrednou vojenskou nemocnicou Ružomberok. Tretí mobilný odber v spolupráci s Národnou transfúznou službou
Banská Bystrica 13. 10. 2017, bol opäť hojný na účasť darcov,
prvodarcov aj skalných. Výbor MS ČK Liptovská Lúžna sa
rozhodol malou troškou spríjemniť predvianočný čas kon-

Darcovia krvi – jún 2017.

certom skupiny KORTINA. A ako sa už pomaly stáva krásnym
zvykom, ktorý ľudí spája, malým pričinením pomôžeme aj
my pri Vianočných trhoch v našej obci. Tešíme sa na vás
a hlavne Kolektív MS SČK Liptovská Lúžna praje Krásne
sviatky vianočné, krásne čaro polnočné. Na Silvestra pevný krok a s ním šťastný Nový rok.
MS SČK

Foto: archív OcÚ

Darcovia krvi – október 2017.

Foto: archív MS SČK

TÁ LÚŽŇANKA TO JE CHASA VESELÁ
Dychová hudba Lúžňanka nemala ani v druhej polovici
roka 2017 núdzu o vystúpenia. Prvým bolo vystúpenie na
Dychfeste v Kolároviciach, kam nás zavolali naši priatelia
z DH Kolárovičanka, ktorí sa vlani predstavili u nás na Lúžňanskom barytóne. Na Dychfeste v Kolároviciach sa nám
veľmi páčilo a dúfame, že sa tam ešte niekedy predstavíme.
Počas leta sme odohrali aj dva koncerty v krásnom prostredí
skanzenu v Pribyline, kde sme atmosféru spríjemňovali na požiarnickej a na poľovníckej nedeli. Ďalej sa nám podarilo
odohrať vydarený koncert v malebnej dedinke Bobrov, skvelú
svadobnú veselicu, či nejednu oslavu, zábavu alebo posedenie.
Za zmienku určite stojí aj veľký úspech našich mladých
z DH Lúžňanka Junior, ktorým sa podarilo na krajskej súťa–6–

Foto: archív DHL

ži detských a mládežníckych dychových hudieb získať strieborné pásmo. Sme na nich veľmi hrdí.
Momentálne pilne cvičíme a skúšame nové skladby a už
sa veľmi tešíme, ako Vám ich predvedieme či už na Novoročnom koncerte, VIII. Dychovkárskom plese, XI. Lúžňanskom
barytóne alebo na iných akciách, ktoré pre Vás nasledujúci
rok pripravujeme.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým tým, ktorí nás počas
celého roka sprevádzali, podporovali a akýmkoľvek spôsobom nám pomáhali.
Prajeme Vám všetkým krásne a veselé Vianoce plné lásky
a pokoja v kruhu najbližších a úspešné vykročenie do nového roka 2018.
DH Lúžňanka

FOLKLÓRNA SKUPINA LÚŽŇAN 2017
Končí sa rok 2017 a folklórna skupina Vám priblíži ako
v tomto roku pracovala. Vo februári Fsk pripravila fašiangovú bursu po dedine a večer po burse uskutočnila fašiangovú
veselicu. V utorok večer pokračovali v zábave a o polnoci
pred popolcovou stredou pochovali basu.
V mesiaci máj sa Fsk zúčastnila Lúžanského jarmarku
v Lúžnej u Vsetína. Občania z Moravy boli veľmi vďační, že
Fsk im predviedla krásne tanečné pásmo.
V mesiaci jún sa Fsk zúčastnila aj účinkovala na jarmoku
v Ružomberku. Taktiež v júni Fsk pripravila program pri
sadení mája v našej obci na nádvorí obecného úradu. Máj
sadili hasiči z našej obce, ktorí sa postarali aj o občerstvenie

Foto: archív Fsk

pre Fsk. V júni sa Fsk zúčastnila na sv. omši a pobožnosti
z príležitosti Božieho Tela a robenia oltárikov okolo kostola.
8. júla bola Fsk vystupovať v priestoroch posilňovne v areáli
urbariátu pri príležitosti 20. výročia predsedu oddielu kulturistiky Rasťa Tišťana.
V auguste sa Fsk zúčastnila v Dlhej na Orave z príležitosti výročia založenia obce s programom Takú že mi zahraj.
Koncom augusta Fsk účinkovala na Vlkolínci v rámci osláv
mesta Ružomerok.
1. októbra bola Fsk pozvaná do skanzemu v Pribyline na
dožinkové slávnosti. Fsk sa týchto osláv zúčastnila a pripravila si pekný program s odovzdávaním dožinkového venca.
V auguste sa vydávala bývalá členka foklóru. Svadba aj
sobáš sa uskutočnil na Magurke. Pri tejto príležitosti jej boli
zaspievať aj zagratulovať členovia foklórnej skupiny.
V novembri usporiadala Fsk tradičnú Katarínsku zábavu.
V tomto roku 2017 mali 4 členky krásne životné jubileum.
Jedna členka oslávila 50. narodeniny a 3 členky 70. narodeniny – gratulujeme. 17. 12 sa zapojíme do Vianočných trhov
v našej obci.
Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu aj p. starostovi Ing.
Albínovi Husarčíkovi za finančnú pomoc a podporu.
Za Fsk Eva Valušiaková

Z NAŠEJ MATRIKY ROK 2017
NARODENIE:
Ema Potkanová, Nela Sokolová,
Veronika Veselovská, Damián Veselovský, Matej Saniga, Nelly Midriaková, Leo Svrčan, Matej Brezniak, Roman
Podoba, Martin Labaj, Sofia Fukasová,
Adam Črep, Emília Anna Mravová, Glória Vieriková, Matúš
Valušiak, Viliam Staš, Viktória Glembová, Dorota Mesárošová, Denis Habiňák, Ema Vieriková, Dominik Husarčík, Marek
Tišťan, Lea Stašová, Nela Veselovská, Oskar Ferančík.
SOBÁŠ:
Dušan Dudáš a Mgr. Zuzana Klaučová, Peter Chlepko a Petra Samolejová,
Jakub Veselovský a Lucia Banášová,
Ing. Roman Bodnár, PhD. a Ing. Ivana
Črepová, Michal Bačovský a Lenka Hubová,
Lukáš Vacek a Mgr. Barbora Cárachová, Mgr.
art. Juraj Kalma a Mgr. art. Katarína Chlepková, Ján Turoň
a Renáta Veselovská, Pavol Bátory a Ľubica Hufková.
SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Martin Cárach a Ing. Viera Husarčíková, Andrej Štefánek
a Stanislava Vyletelová, Šimon Serafin a Ing. Elena Turanová,
Peter Pravotiak a Lenka Vieriková, Michal Fukas s Eva Prílepková, Peter Cárach a JUDr. Diana Petrová, Richard Pilník
a Mgr. Miroslava Lietavcová, Lukáš Staš a Lenka Glembová,
Daniel Ráno a Bc. Michaela Šimková, Marek Glemba a Mgr.

Júlia Hlásniková, Šimon Moravčík a Paula Marošová, Peter
Kudrík a Jana Veselovská, Stanislav Dolejš a Katarína Giničová, Tomáš Vierik a Bc. Petra Stašová, Martin Matušák
a Mária Ficiková.
ÚMRTIE:
Júlia Veselovská, rod. Banášová, 74 r., Veronika Targošová, rod. Veselovská, 73 r.,
Alžbeta Veselá, rod. Ondrášiková, 89
r., Anna Bullová, rod. Mlynarčíková,
79 r., Františka Šavrtková, rod. Veselovská, 79 r., Stanislav Veselovský, 72
r., Rozália Szuszková, rod. Brezniaková, 88
r., Júlia Valušiaková, rod. Šimková, 87 r., Jolana Husarčíková,
rod. Veselovská, 86 r., Rudolf Drdák, 85 r., Milan Veselovský,
83 r., Radoslav Turoň, 40 r., Milan Kurpaš, 48 r., Mária Vieriková, rod. Chlepková, 83 r., Mária Veselovská, rod. Mydliarová, 75 r., Július Kurpaš, 86 r., Františka Veselovská, rod.
Veselovská, 96 r., Anna Črepová, rod. Targošová, 91 r., Marta Glembová, rod. Tišťanová, 65 r., Štefánia Sirotová, rod.
Kenderová, 75 r., Juliana Kajdová, rod. Chlepková, 93 r., Jaroslav Staš, 63 r., Cecília Glembová, rod. Fidesová, 79 r.,
Magdaléna Veselovská, rod. Veselovská, 92 r.
ŠTATISTIKA:
narodení: 25, prisťahovaní: 28, odsťahovaní: 24, umretí: 24,
počet obyvateľov k 15. 12. 2017: 2.815
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka
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POSEDENIE PRE JUBILANTOV
„Všetko, čo je, podlieha času,
tak to bolo a vždy tak bude.
Aj vtedy, keď sa zjesenieva
je veľa pekných záujmov,
keď s ústami aj srdce spieva,
pre pohodu je zárukou.
Kiež sa nám kdesi v diaľnej diali
svetielko vďaky mihotá
za to, že zo seba sme dali
ďalším štafetu života.
Neberme zrelý vek tak vážne,
šach ešte neznamená mat.
Nech ešte veľa dní sa zažne
každému, kto má život rád.“
V mesiaci október pripravujeme pre našich jubilantov
posedenie. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 20. 10. 2017

sa uskutočnilo stretnutie s jubilantmi, ktorí sa v tomto roku
dožili 60, 65, 70, 75, 80 a 85 rokov. Spolu bolo pozvaných
137 hostí. Aspoň takto im chceme poďakovať za ich prácu,
ako aj vyjadriť úctu k ich šedinám. Našim hosťom sa prihovoril starosta obce. Túto významnú chvíľu im spríjemnili deti
z folklórneho súboru Lúžňanček. Ich dojemné vystúpenie
sprevádzané harmonikami potešilo srdcia všetkých prítomných. Svojich rovesníkov prišli potešiť aj členovia speváckej
skupiny ZO JDS v Liptovskej Lúžnej. Spolu s nimi si zanôtili aj hostia. Dychová hudba Lúžňanka roztancovala a potešila srdcia všetkých prítomných. Bolo úžasné vidieť ako sa
všetci zabávajú a rozoberajú zážitky zo svojich mladých čias.
Všetkým jubilantom želáme, aby ich život bol životom
plným slnečného jasu, dobrého zdravia, radosti a životného
uspokojenia. Dúfame, že sme našim hosťom spestrili toto
sviatočné popoludnie a ešte dlho budú naň spomínať.
PhDr. Eva Veselovská
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POZVÁNKA
Pozývame všetkých na akciu „Veľký detský karneval“, ktorý sa bude konať 03. 02. 2018 v kinosále KD. I tento rok
bude prebiehať zbierka plyšových hračiek. Aj vy môžete prispieť plyšovou hračkou, ktorú už vaše dieťa nepotrebuje, a tak
urobiť radosť inému dieťaťu.
Srdečne ďakujeme všetkým našim sponzorom. Veľká vďaka patrí aj dobrovoľníkom RZ, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní tejto úžasnej akcie pre všetky deti z našej obce. Tešíme sa na krásne masky!!
RZ

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
– DENNÝ STACIONÁR SV. FAUSTÍNY – LIPT. LÚŽNA
Denný stacionár sv. Faustíny v Lipt. Lúžnej si bude pripomínať 1. výročie svojho otvorenia a to nás vedie k zhodnoteniu fungovania tohto ambulantného sociálneho zariadenia.
Zariadenie, ktoré k dnešnému dňu navštevuje 6 klientov,
je veľmi pekné a útulné. Títo klienti majú zabezpečenú stravu, aj návštevu duchovného otca farnosti. Venujú sa najmä
záujmovým a aktivizačným činnostiam, organizujú sa pre
nich rôzne spoločné akcie (odpustová slávnosť, kapustnica,
púte a pod.). Čo je najdôležitejšie – čas strávený v kolektíve
im nedáva možnosť, aby boli sami.
Na druhej strane musíme povedať, že sme trochu sklamaní z prístupu občanov k návštevnosti denného stacionára.
Pani, ktorá si prišla stacionár pozrieť, nám pri svojej návšteve povedala „chceli sme ho a teraz nechodíme“. Je to na
veľkú škodu všetkým starým a chorým občanom, ktorí sú
sami doma a čakajú, kedy ich niekto navštívi. Vo veľa rodinách deti z domu odišli a žijú mimo obce, alebo aj žijú so
svojimi rodičmi, ale sú takmer celý deň v práci. Zariadenie
je zamerané aj na starostlivosť pre tých zdravotne ťažko

postihnutých, o ktorých sa starajú rodinní príslušníci v rámci príspevku na opatrovanie, kde aj oni môžu navštevovať
denný stacionár. Rodinní príslušníci si môžu za tento čas
v priebehu dňa oddýchnuť, alebo vybaviť rôzne neodkladné
záležitosti.
Rozhodli sme sa touto cestou apelovať na občanov Liptovskej Lúžnej. Ak cítia a sú presvedčení, že toto sociálne
zariadenie starí a chorí občania v ich obci potrebujú, aby
podporili v rozhodovaní tých, ktorí by ho mohli navštevovať
a nemajú odvahu urobiť prvý krok z toho dôvodu, že im
nemá kto pomôcť túto bariéru prekonať. Spoločne sa
s snažme, aby tak pekné a najmä prospešné sociálne zariadenie v obci nezaniklo.
Spolu s patrónkou sv. Faustínou prosme o potrebné milosti pre klientov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov
a podporovateľov Denného stacionára v Liptovskej Lúžnej
pre nastávajúci rok 2018.
Monika Turacová
poverená riadením DS

POŽEHNANIE PAMÄTNÉHO KAMEŇA
Dňa 04. 11. 2017 vdp. Michal Fecko požehnal pamätný
kameň na mieste, kde koncom augusta a začiatkom septembra 1944 bolo zavraždených 23 ľudí, nevinných obetí vojnových udalostí v Liptovskej Lúžnej počas Slovenského národného povstania.
31. augusta a 1. septembra 1944 bolo na mieste zvanom
Polianky, nachádzajúcom sa za poslednými domami Liptovskej Lúžnej, postrieľaných dvadsať občanov Ružomberka.
Dôvodom tejto ohavnej vraždy bola vo väčšine prípadov ich
príslušnosť k nemeckej národnosti. V inom prípade stačilo
len to, aby priezvisko zavraždeného pripomínalo nemecké
slovo. Všetky obete boli zahrabané do spoločného hrobu.
Neskôr, 13. septembra 1944, na tomto miste boli zavraždení
a zahrabaní do jamy vykopanej vedľa spomínaného spoloč-

ného hrobu ďalší traja ľudia. Jednou z obetí bol študent Jozef
Surový z Ružomberka. Otcovi a bratom zavraždeného Jozefa sa za pomoci občanov Liptovskej Lúžnej podarilo objaviť
miesto zahrabania obetí. Telo Jozefa exhumovali, previezli
do Ružomberka a 21. novembra 1944 pochovali na ružomberskom cintoríne. Následne, už na základe úradného príkazu Okresného úradu v Ružomberku, bolo 14. decembra
1944 exhumovaných aj ďaľších dvadsaťdva tiel obetí, ktoré
nasledujúci deň boli prevezené do Ružomberka a 16. decembra 1944 boli pochované do spoločného hrobu na ružomberskom cintoríne.
Od tejto smutnej udalosti uplynulo dlhých 73 rokov. Doba,
za ktorú sa narodili, vyrástli a zostarli celé generácie ľudí.
A predsa nie dosť dlhá na to, aby sa zabudlo na tieto nevinné

Účastníci posvätenia.
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Foto: archív OcÚ

obete. Pre ľudské pokolenie je príznačné, že víťazi vojen sú
oslavovaní. Tí, čo sú porazení, sú hanení. Najviac však vždy
býva nevinných obetí, bezbranných žien, detí a starcov,
ktorí najviac doplácajú na vojnové besnenie. Na tieto obete
sa väčšinou zabúda.
Aby tomu nebol tak ani v tomto prípade, bol osadený
a požehnaný spomínaný pamätný kameň. Zámerom všetkých, ktorí sa o osadenie pamätného kameňa zaslúžili bolo,

aby každý, kto okolo tohoto miesta bude prechádzať, si
spomenul na tieto nevinné obete, ktorých vrahom bola ľudská zloba, nenávisť a chamtivosť. Nech sú mementom a zároveň poučením pre nás všetkých, aby sme urobili všetko
pre to, aby sa už žiadna vojna neopakovala. A na tento účel
nech slúži, Bože daj, aj tento pamätný kameň.
Ing. Vladimír Macko

KST LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Rok utiekol ako voda. Blížia sa Vianoce a prišiel čas bilancovať našu činnosť, čo sa nám podarilo tento rok uskutočniť a čo nie.
Po dlhom čase vďaka dobrým snehovým podmienkam
nám vyšli sánkarské preteky a aj preteky na igelitových vreciach. Výstupy na Sidorovo a Liptovský hrad patria ku každoročným akciám. Po dlhších rokoch sa nám podarilo zorganizovať v júni trojdňový výlet do Slovenského raja za
hojnej účasti členov klubu. Potom prišli pravidelné akcie –
výstup na Veľkú Chochuľu a Salatínske návraty. Obe akcie
sa vydarili aj vďaka počasiu. Medzi akcie, ktoré robíme
pravidelne je výstup na Chabenec. Niektorí členovia sa zúčastnili aj deň pred výstupom na premietaní filmov na Magurke. V decembri si chceme spraviť vianočnú kapustnicu
s výročnou schôdzou.

Na vrchole Salatína.

Všetkých chceme pozvať na zimné sviatočné výstupy –
Štefanský výstup na Salatín a Silvestrovský výstup na Fedorku. Rok 2018 bude pre nás špecifický, oslavujeme 50. výročie
organizovanej turistiky v našej obci. Chceme to dôstojne
osláviť a oslavu spojiť so zorganizovaním letného okresného
zrazu turistov.
Na záver chceme poďakovať obecnému zastupiteľstvu, na
čele so starostom, za finančnú dotáciu, lyžiarskému oddielu
za pomoc pri úprave trate na preteky na igelitových vreciach,
SPDP LÚŽŇAN za pomoc s technikou, Šoltýskemu komposesorátu za poskytnutie dreva. Taktiež všetkým priaznivcom,
ktorí nám pomáhali pri organizovaní akcii.
Všetkým občanom prajeme príjemné prežitie vianočných
sviatkov, do Nového roku veľa šťastia a zdravia. Želajme si viac
strávených chvíľ v našej krásnej prírode.
Výbor KST

Veľká Chochuľa.

TURISTICKÉ AKCIE V ROKU 2018

Foto: archív KST

KULTÚRNE AKCIE V ROKU 2018

Január

Sánkarské preteky 11. ročník

13. 1.

Hasičský ples

Február

Preteky na igelitových vreciach 31. ročník

27. 1.

Ples Dychovej hudby Lúžňanka

5. – 8. 7.

65. celoslovenský zraz turistov Piešťany

3. 2.

Detský karneval

26. 5.

Lúžňanský Barytón

15. 7.

Hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu
36. Ročník

16. 6.

Folklórna skupina Lúžňan – 60. výročie
vzniku

21. 7.

Hasičské odpoludnie

28. 7.

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v strihaní oviec

4. 8.

SZPB – ukážky techniky, zábava

11. 8.

Turnaj v minifutbale

25. 8.

Poľovníci zábava

11. – 12. 8.

VII. stretnutie turistov Liptova (Rázstoky)

12. 8.

Letný výstup na Salatín 37. ročník

13. 10.

Výstup na Chabenec

26. 12.

Štefanský výstup na Salatín

31. 12.

Silvestrovský výstup na Fedorku 15. ročník
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TURNAJ V MINIFUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE
12. augusta 2017 sme odohrali pravidelný každoročný
turnaj o pohár starostu obce v mini futbale. Turnaj sa odohral
na ihrisku s umelou trávou za telocvičňou pri ZŠ. Turnaja sa
tento rok zúčastnilo osem mužstiev, ktoré boli rozdelené do
dvoch skupín. V semifinále hral víťaz jednej skupiny
s druhým mužstvom druhej skupiny. Víťazi týchto semifinálových stretnutí sa stretli vo finále a porazení hrali o tretie
miesto v turnaji.
Turnaja sa zúčastnili tieto mužstvá: A skupina: SKALNÍ,
SERAFINS, KOJOTI, HANČURKA. B skupina: BIEDNE STROJE, FC MAREK, POZBIERANCI a GALAXI.
V semifinále Biedné stroje porazili Serafins 13:2. V druhom semifinále Pozbieranci porazili Hančurku 6:3. V súboji
o tretie miesto Hančurka porazila mužstvo Serafins 7:0.
a odplatila im prehru zo základnej skupiny.
Vo finále sa stretli mužstvá Biedné stroje a Pozbieranci.
Tento zápas bol dramatický a do poslednej chvíle napínavý.
Pozbieranci viedli už 3:0 a zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Mužstvo Biedných strojov sa nevzdávalo, neustále
doťahovalo nepriaznivý výsledok až sa nakoniec zápas skončil v riadnom hracom čase v pomere 6:6. Zápas sa musel
predlžovať dva krát päť minút. Ani predĺženie neurčilo víťaza, zápas skončil výsledkom 7:7 a o víťazovi museli rozhodovať pokutové kopy. V nich malo väčšie šťastie mužstvo
Biedných strojov, keď z troch striel premenili jednu a tak sa

stali víťazmi deviateho ročníka turnaja v minifutbale o pohár
starostu obce.
Biedné stroje sa stali novým víťazom turnaja, nakoľko
šesťnásobní víťazi Gorani nenastúpili na turnaj a dvojnásobní víťazi turnaja Skalní sa neprebojovali do semifinále.
O tretie miesto: Serafins – Hančurka 0:7. Finále: Biedné
stroje – Pozbieranci 6:6 (7:7), (1:0). Najlepší brankár: Viktor
Veselovský (Biedné stroje). Najlepší hráč: Marek Machaj
(Pozbieranci). Najlepší strelec: Andrej Glemba (Biedné
stroje).
Podujatie malo veľmi dobrú úroveň, počasie nám vydržalo a môžeme sa tešiť na jeho ďalší ročník v roku 2018.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

FC Marek.

Dorastenci ďakujú trénerom.

Víťazi – Biedne stroje

Foto: archív obce.

LYŽIARSKY ODDIEL – WWW.LYZIARILUZNA.EU
V druhom polroku 2017 sa členovia LO stretli na viacerých
brigádach súvisiacich s prípravou lyžiarskeho areálu, vleku
a ratraku na novú sezónu 2017/2018. Z vykonaných prác
spomenieme vyregulovanie potoka tečúceho cez
lyžiarsky areál, doplnenie a osadenie roštu na grilovanie v altánku, výmena prehnitých drevených
trámov na lyžiarskej chate, ich následné odizolovanie a oplechovanie, osadenie odkvapových žľabov
a zvodov na altánku. Strojníci pripravili všetky časti
vleku na každoročnú revíziu a následne vykonali aj potrebnú údržbu ratraku. Taktiež za pochodu prebehla aj inventúra majetku. To, že je všetko pripravené a v poriadku skonštatoval aj samotný odborný technik po vykonanej revízii.
Všetky aktuálne informácie ohľadom začiatku sezóny
a plánovaných akciách budú zverejnené na www.lyziariluzna.eu alebo na FB stránke lyžiarskeho oddielu. V prípade priaznivého počasia plánujeme zorganizovať tradičný
lyžiarsky a skialpinistický pretek. Po pozitívnych ohlasoch
zo začiatku tohto roku vytvoríme aj trať pre bežkárov za
cintorínom na nižnom konci a taktiež chceme zorganizovať
Lyžiarsko-turistický prechod Korytnica – Lipt. Lúžna.

Pri práci.

Foto: archív LO

Touto cestou by sme Vás chceli pozvať na svah pod Čiernym Vrchom a podporiť nami organizované akcie.
V závere chceme poďakovať všetkým členom s rodinami
za ich prácu a trpezlivosť, všetkým podporovateľom za pomoc
pri fungovaní LO a popriať všetkým občanom našej obce
pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a úspešný vstup do nového roku 2018.
Ing. Michal Veselovský – Tajomník LO
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FITNESS
Uplynulý rok v oddiely sa niesol v duchu osláv 20. výročia
môjho pôsobenia vo funkcii predsedu klubu. Oslavy sa konali v priestoroch posilňovne ako aj nádvorí urbariátu, kde
bol podľa môjho úsudku pripravený dôstojný program pre
pozvaných hostí a neskôr aj pre širokú verejnosť. Medzi
pozvanými hosťami boli bývalí a súčasní členovia oddielu,
zakladajúci predseda klubu Róbert Sumega, predseda Urbariátu Pavol Migra, bývalí pretekári v kulturistike, fitness, či
v vzpieraní ako Mirko Veselovský, Ivan Maga, Roman Hlad.
Pozvanie prijali aj bývalí sponzori súťaží, na ktoré som pripravoval pretekárov, patrili k nim hlavne Ing. Peter Staš,
Peter Dudáš, Vladimír Veselovský, ako aj môj „zlatý“ sponzor
SPDP LÚŽŇAN, ešte pod vedením úžasného človeka Štefana
Črepa. S veľkou úctou som pozval starostu obce Ing. Albína
Husarčíka, ktorý mi vo väčšine prípadov vedel poradiť či
pomôcť. Vážim si a som vďačný za jeho darček a uznanie,
ktoré mi odovzdal za moje pôsobenie vo funkcii za predchádzajúce obdobie. Veľké ďakujem patrí všetkým, čo mi pomáhali vykonávať túto funkciu kolegom v oddiele, priateľom no
hlavne rodine, ktorá si najviac vytrpela a neraz bola odsúva-

ná na druhé miesto. Som vďačný všetkým aktérom oslávmajstrovi slova Miroslavovi Kasprzykovi – „zbojník Mirko“
– za úžasné moderovanie akcie, DJ FLASH-ovi, frotmanovi
projektu EDGAR Jožkovi Planému, Ľudovej hudbe Bystrianka, mojím obľúbencom – Folklórnej skupine Lúžňan a samozrejme kúzelníkom s gitarami, kapele SILENT TRIO, ktorí
boli zlatým klincom večera aj s darčekom od Dušana Dudáša – ohňostrojom. Poďakovanie patrí obsluhe, servisu, kuchárovi a všetkým dobrovoľníkom, ktorí mi pomáhali pri
realizácií osláv k spokojnosti hostí, ako aj vedeniu urbariátu
za dôstojné prostredie a priestory.
Posilňovňa je celoročne otvorená a som rád, že záujem
o jej návštevu neklesá, skôr naopak, vracajú sa aj starí klienti. Budúci rok 2018, oddiel oslavuje 25 rokov existencie, čo
je pekné jubileum. Osobne si želám nech tento trend záujmu
o nás, naše služby pokračoval. A možno budú aj oslavy toho
výročia športu, ktorý je taký krásny. V novom roku želám
všetkým veľa zdravia a veľa dôvodov na úsmev.
S pozdravom 
Rastislav Tišťan, predseda FITNESS
CLUB-u, R. T. ODD. KULTURISTIKY LIPT. LÚŽNA

Preberanie ocenenia.

Foto: archív

Z ČINNOSTI HBK SERAFINS EAGLES
Tento rok bol pre nás mimoriadne úspešný. Získali sme
svoj premiérový titul v II. banskobystrickej lige, kde pôsobíme už 4 sezónu. Vo finále sme sa stretli s tímom Hbk Autos
BB. Finálový zápas priniesol pekný a bojovný hokejbal.
Naši hráči predvádzali kvalitnú defenzívnu hru, s ktorou si
Autos nevedeli dať rady. Opticky mali Bystričania prevahu,
avšak ako prvý sa presadil Dávid Fides. Odpoveď prišla až
počas presilovej hry Autos a stav bol vyrovnaný. V záverečnej
časti zápasu sa na úvod tretej tretiny po úniku presadil náš
najlepší strelec Peter Sila. Na tento gól, aj napriek obrovskej
snahe, nedokázali nájsť Bystričania odpoveď. Titul tak putoval na Liptov! Za tento náš úspech by sme chceli poďakovať
skvelému gólmanovi, Marošovi Števákovi, ktorý získal aj titul
pre najlepšieho brankára II. ligy. Herne nás celú sezónu
zdobila výborná obrana, ktorá nás podržala v nejednom

Hráči HBK.

Foto: archív HBK

zápase. Útok si odniesol taktiež ocenenie – v individuálnych
oceneniach, pri vyhlasovaní výsledkov, získal cenu rozhodcov – hviezda zápasu Peter Sila. Taktiež by sme chceli poďakovať OFK Liptovská Lúžna za poskytnutie autobusu, ktorý
dopravil hráčov a aj fanúšikov na finálový zápas. Ďakujeme
aj šoférovi Vladimírovi Mydliarovi za ochotu a trpezlivosť
s fanúšikmi. V neposlednej rade ďakujeme fanúšikom, ktorých nám mohli závidieť aj tímy z I. ligy, ďakujeme za ich
podporu a povzbudzovanie počas finálového zápasu, tvorili
tak ďalšieho hráča na ploche a navodili správnu atmosféru
ako sa na finále ligy patrí.
Týždeň po našom najväčšom úspechu sme organizovali
už tradičný hokejbalový turnaj „Lúžna Cup“ v našej obci.
Zúčastnili sa ho tímy z našej obce a taktiež 3 cezpoľné tímy.
Obhajcovia minuloročného titulu z Liptovského Mikuláša si
tento rok neodniesli putovný pohár a odovzdali ho tímu
Baničné do Ružomberka. Na treťom mieste sa umiestnilo
domáce mužstvo a zachránilo tak našu česť, že aspoň jeden
pohár ostal doma.
Od septembra sme nastúpili do ďalšej sezóny v Banskej
Bystrici. Dúfame, že bude rovnako úspešná ako tá predchádzajúca. Ak nám bude tento rok zima priať, pokúsime sa
pripraviť ľad na asfaltovom ihrisku a zorganizovať tak aj
turnaj v ľadovom hokeji.
Na záver by sme sa chceli poďakovať vedeniu obce, obecnému zastupiteľstvu, vedeniu základnej školy za podporu
a poskytnutie priestorov na tréningy.
P. Jaraba
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FUTBALOVÝ TURNAJ PRIATEĽSTVA
Dňa 15. 7. 2017 sme organizovali futbalový turnaj priateľstva medzi družobnými obcami Liptovská Lúžna, Lužná
u Rakovníka a Lužná u Vsetína. Za tieto obce hrali futbalové
kluby OFK Liptovská Lúžna, Tigři Lužná a TJ SPARTA Lužná.
Mužstvá hrali systémom každý s každým.
Na začiatku turnaja bola odovzdaná cena Liptovského
futbalového zväzu najlepšiemu strelcovi II. triedy Tomášovi
Nosákovi, ktorí strelil v súťaži 43 gólov. Na porovnanie druhý
v súťaži Michal Kúkol strelil 28 gólov. Ocenenému gratulujeme a prajeme streleckú formu aj v nasledujúcej sezóne.
Prvý zápas turnaja medzi mužstvami: Tigři Lužná – TJ
SPARTA Lužná sa skončil nerozhodne 1:1. Na pokutové kopy
vyhralo mužstvo Tigři Lužná 3:2.
Po slávnostnom otvorení turnaja, kde boli privítaní starostovia družobných obcí Václav Kejla z Lužné u Rakovníka
a Mirek Papšík z Lužné u Vsetína, sa hral druhý zápas turnaja
medzi mužstvami: OFK Liptovská Lúžna a TJ Sparta Lužná
s výsledkom 6:0 pre našich futbalistov.
V tomto zápase sa prejavila únava hostí z Lužné u Rakovníka. Prestávku pred posledným súťažným zápasom vyplnili bývalí hráči Liptovskej Lúžnej doplnení hráčmi z družobných obcí.
Zápas Starí páni – Bývalí hráči skončil výsledkom 2:0. Ale
o výsledok tu vôbec nešlo. Diváci mali možnosť vidieť futbalové umenie bývalých hviezd nášho futbalu. Potešil nás aj
príchod nezabudnuteľných bratov Megovcov – Jozefa, Petra

a Miša, ktorí nám pripomenuli niekdajšiu slávu futbalového
klubu Liptovská Lúžna.
Po tomto zápase nastal čas finále turnaja medzi mužstvami OFK Liptovská Lúžna a Tigři Lužná. Naši hráči prehrali
4: 2 a videli, že sa ešte majú čo učiť z futbalovej abecedy.
Takže turnaj vyhrali futbalisti z Moravy a získali krásny
putovný pohár z českého kryštálu. Naše mužstvo obsadilo
druhé miesto a hostia z Čiech skončili na treťom mieste.
Z ocenených hráčov bol najlepší strelec z OFK Liptovská
Lúžna Tomáš Nosák so štyrmi gólmi. Najlepší hráč bol z Moravy Ondřej Adamek a najlepší brankár turnaja z TJ sokol
Lužná Vladimír Hašek.
V prestávke finálového zápasu boli udelené ocenenia
bývalým hráčom a funkcionárom, ktorí sa najviac zaslúžili
o rozvoj futbalu v našej obci. Ocenení boli: Emil Mydliar,
Jozef Mego, Peter Mego, Mišo Mego, Štefan Črep, Eduard
Mydliar, Štefan Mydliar, Peter Mydliar, Gregor Husarčík,
Peter Kasančík, Štefan Poliak, Ing. Vincent Mraznica, Ján
Glemba, Vladimír Lietavec, Vojtech Janči, Ján Matta, Elena
Pillerová. Za ich prácu pre Lúžňanský futbal im srdečne
ďakujeme.
Futbalový turnaj priateľstva sa vydaril, počasie nám prialo a tak sa všetci tešíme na budúcoročný turnaj v Lužné
u Vsetína.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce
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Foto: archív OcÚ

STRUČNE Z ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO KLUBU CYKLISTIKY LIPT. LÚŽNA
Touto cestou by sme v prvom rade chceli poďakovať obci,
sponzorom a spoluorganizátorom za podporu a spoluprácu
pri organizovaní kultúrnych podujatí v našej obci organizovaných našim klubom v roku 2017. Ako už tradične náš klub
začal sezónu v apríli jarnou časovkou v Liptovskej Lúžnej
a ukončil 3. 12. 2017 účasťou na Majstrovstvách Slovenskej
republiky v cyklokrose v Bánovciach nad Bebravou. Náš klub
v tomto roku reprezentovali 5. jazdci v mládežníckych kategóriách, ktorí sa pravidelne zúčastňovali Slovenského pohára v MTB cross country, MTB maratóne kde náš jazdec
Kevin Bystričan v kategórií juniorov získal 2. miesto na MSR
a celkové prvenstvo v Slovenskom pohári. Od októbra sa
zúčastňovali naši mládežníci SP v cyklokrose kde dokázali
každé kolo bodovať najlepšie umiestnenie získala žiačka
Sandra Bystričanová 3. miesto v Levoči, no nezaostávali za
ňou ani Nikolas a Denis Poliakovci, ktorí hoci boli nováčikmi

v tejto disciplíne obsadili 6. a 9. priečku. V celkovom poradí
mládeže sme ako klub obsadili 8. priečku z pomedzi 68
klubov. Sme radi, že záujem o tento šport narastá a čoraz
viac detí bicykluje.
Marek Bystričan



Foto: archív ŠKC

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Vážení športoví priatelia, končí sa rok 2017 a týmto sa
končí aj volebné obdobie tohto výkonného výboru OFK L.
Lúžna. Tak nastal čas rekapitulácie.
Tento výkonný výbor začal pracovať až po mimoriadnom
valnom zhromaždení v júni 2014, kde hrozilo, že futbal
v Liptovskej Lúžnej zanikne.
Podarilo sa vytvoriť a zvoliť výkonný výbor v tomto zložení: Prezident: Marián Oravec, Viceprezident: Ing. Peter
Staš, Tajomník: Peter Veselovský (Krčmár), Ekonóm: Mário
Husarčík – s pracovných dôvodov v auguste 2014 ukončil
prácu v klube a jeho funkciu prevzal Ing. Peter Staš, Člen:
Jozef Kajda – má na starosti internet, kameru a podobne
náležitosti pri organizovaní akcií, Hlavný usporiadateľ:
Rudolf Kostúrik st., Ivan Huba, Hospodár: Rudolf Brezniak
– zo zdravotných dôvodov prestal pracovať v klube a jeho
funkciu prevzal od 30. 7. 2015 Viliam Valušiak zo zdravotných dôvodov prestal pracovať v klube 30. 7. 2017 funkciu
prevzal Vladimír Laclavík, Dopravu má na starosti p. Daniel
Veselovský – z pracovných dôvodov sa vzdal a momentálne
od 30. 7. 2017 to robí Marián Oravec, Za dozornú radu:
p. Ing. Albín Husarčík (Starosta), p. Miroslav Fides, p. Daniel
Veselovský.
Nový výkonný výbor si dal za úlohu na začiatku obdobia:
1) zaevidovať presnú členskú základňu – momentálne
je 29 členov, čo majú zaplatené členské poplatky.
2) vytvoriť nové stanovy a organizačný poriadok klubu
– splnené výkonným výborom OFK
3) stabilizovať hráčsku základňu: Úloha v sezóne
2015/2016, – stabilizovať hráčsku základňu, ktorí chcú
hrať futbal – plán stabilizovať hráčsku základňu „A“
mužstva sa nám podaril, keď na zápas nám začalo
chodiť až 18 hráčov a to sme ešte mali v zálohe výborných hráčov z dorastu, ktorý hrajú v 4. lige v skupine B.
4) dať do praxe postupne jednotný tréningový plán a herný systém pre všetky naše mužstva – začalo sa to plniť
po príchode Ruda Daubnera – trénera „A“ licencie
SFZ v sezóne 2016/2017 – kedy viedol aj „A“ mužstvo.
5) podľa možnosti postúpiť z jednotlivými mužstvami
o súťaž vyššie – cieľ splnilo mužstvo dorastu v roku
2014/2015 pod vedením Petra Veselovského (krčmara)
4. lige v skupine B. „A“ mužstvo obsadilo 2014/2015
tretie miesto (trenéri: Peter Cárach, Peter Veselovský
(krčmár), 2015/2016 druhé miesto (trenéri: Peter Cá-

rach, Peter Veselovský (Krčmár), 2016/2017 tretie
miesto – Rudo Daubner, Peter Cárach. Ml. žiaci (trenér:
Martin Mihálik) a starší žiaci (Rudolf Kostúrik ml.) sa
pravidelné pohybujú v strede tabuľky svojich súťaží
a pripravujú hráčov pre dorast.
6) Ďalej podchytiť sponzorov pre OFK – Náš najväčší
sponzor je Obec Liptovská Lúžna, ostatní oslovení
sponzori nám poskytli rôzne finančné dary, ktoré sa
použili na jednotlivé majstrovské zápasy a na realizáciu predvianočnej zabíjačky.
7) zaregistrovať sa do systému príspevkov 2 % z daní
(pravidelný prispievatelia 2 % – Fertilagri SK s. r. o.
– Bratislava, Ružinov Krajna 86, Fertilagri Trading SK
s. r. o. – Bratislava, Ružinov Krajna 86, Vinidi s. r. o.
– Báb Alexandrov dvor 444, MEDEA – RBK, spol. s r. o.
– Liptovská Lúžna 290, Ing. Miloš Gregor – Valaská
Dubová 84, Rudolf Daubner – Bratislava, Nové Město
Strážna 9/B, Gremiklima – Žilina, Urbariát – Liptovská
Lúžna a iný hráči, výkonný výbor a priaznivci futbalu.
8) vybudovať nové informačné zariadenie na ihrisku
(rozhlas – sponzor obec, informačná zápasová tabuľa
– Štefan Poliak – Mäso výroba)
9) vybudovať prístrešok pre divákov – momentálne
v realizácií spoločne s obcou
10) spríjemniť zápas divákom počas polčasovej prestávky losovaním troch divákom kopom jedenástok, kde
víťaz má finančnú odmenu.
11) Vytvorenie webovej stránky OFK Liptovská Lúžna
– ktorú založil a vytvoril Jozef Kajda, kde okrem iného sa spracováva aj história futbalu a postupne sa do
nej vkladá.
12) Pozývanie prvých zakladateľov nášho futbalu a postupne pozývať všetkých, čo sa pričinili o rozvoj futbalu v Liptovskej Lúžnej.
Ďalej sme začali robiť predvianočnú zabíjačku, ktorá
býva posledný víkend pred štedrým dňom, kde sme to
potom spojili s charitatívnymi predvianočnými trhmi
ktoré sú organizované farským úradom a dychovkou.
V tomto období by som sa chcel poďakovať členom starého výboru p. Danovi Veselovskému, Ing. Albínovi Husarčíkoví, a Petrovi Veselovskému za zdarný prechod činnosti
nového výboru. Bez ich pomoci by to nebolo možné.
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Situácia, všeobecne, v amatérskom futbale bola a je dosť
zložitá, čo sa týka hráčov a aj financií. Náš systém výchovy
hráčov (žiaci ml., žiaci st., dorast, „A mužstvo“) nám ako tak
zabezpečuje, hráčov do „A“ mužstva.
1) Súťažný rok 2014/15 sme začali pod vedením trénerskej dvojice hl. trénera Petra Cáracha a Petra Veselovského spolu s vedúcim mužstva Marekom Oravcom
kde 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. Mužstvo sa začalo pohybovalo na prvých troch miestach.
2) V sezóne 2015/2016, bolo stabilizovať hráčsku základňu. Plán stabilizovať hráčsku základňu „A“ mužstva
sa nám podaril, keď na zápas nám začalo chodiť až 18
hráčov a to sme ešte mali v zálohe výborných hráčov
z dorastu, ktorý hrajú v 4. lige v skupine B. Tu sme si
dali cieľ postup do I. triedy ObFz L. Mikuláš. Žiaľ,
tento cieľ sa nám nepodarilo splniť, ale i druhé miesto
je pekné umiestnenie. Bolo to naše najlepšie umiestnenie od vypadnutia z 1. triedy.
3) Do novej sezóny 2016/2017 sme vstúpili s hlavným
trénerom p. Rudom Daubnerom, ktorý má trénera
A licencia SFZ a jeho príchodom sme mohli vypracovávať a dať do praxe postupne jednotný tréningový
plán a herný systém pre všetky naše mužstva. Začal
pracovať na návykoch hráčov k systému hry, ako aj
k jednotlivým hráčskym postom.
Aj tu sme mali tie najvyššie ciele. Po jesennej časti
ročníka 2016/2017 „A“ mužstvo skončilo na treťom
mieste. Zimná príprava bola zrealizovaná pod vedením
p. Daubnera, ktorá neprebehla podľa jeho predstáv, čo
vyústilo do vzdania sa hlavného trénera „A“
Týmto sa chcem Rudovi Daubneroví poďakovať za vykonanú prácu v mužstve. A nie len to, aktívne sa zapájal a aj
sa zapája do získania financií pre OFK, kde sponzorsky zabezpečil:
1) Zavlažovanie ihriska, ktoré sme ešte nenamontovali
– chceli sme to urobiť pri dokončovacích prácach prístrešku.
2) Lajnovačku na farbu
3) Dresy, lopty a iné tréningové pomôcky a ďalšie financie na kúpu kopačiek pre hráčov.
4) Do novej sezóny 2017/2018 sme vstúpili s hlavným
trénerom p. Petrom Veselovským (krčmárom) – kde
po nedohratej jesennej časti prezimujeme na druhom
mieste.
5) V novej sezóne 2017/2018 Nastali zmeny aj v trénerskom poste dorastu, kde sa ho ujal Jozef Veselovský
(Mender). Aj týmto spôsobom sa mu chcem poďakovať, že to zobral, lebo to nie je ľahká práca.
6) Veľkým prínosom pre náš futbal je aj príchod Pavla
Fongusa (Gabor) ku dorastu a Jána Veselovského (Kašička) k „A“ mužstvu. za čo im výkonný výbor OFK
ďakuje.
Ďalej sa chcem poďakovať Jaroslavovi Bullovi (Rechtor),
Mirovi Fidesovi a Janovi Dudášovi s partiou, Jaroslavovi
Mydliarovi (Janička) , Pavlovi Fongusovi, Janoví Veselovskému (Kašička), Ivanovi Hubovi, Máriovi Oravcovi, dorastencom a všetkým priaznivcom futbalu za aktívnu účasť na
brigádach a aktivitách OFK.
Vodičom OFK: Ľubomírovi Švandovi, Dušanovi Samolejoví, Jaroslavovi Mydliarovi, Štefanovi Mydliaroví ml., Vladi-

mírovi Mydliarovi, Štefanovi Poliakovi za starostlivosť o dopravné prostriedky, bez ktorých by sme súťažné zápasy
nemohli absolvovať.
Zároveň za výkonný výbor sa chcem poďakovať všetkým
sponzorom, darovateľom 2 %, funkcionárom, členom klubu,
realizačným týmom jednotlivých mužstiev, hospodárom,
kameramanom, a všetkým ktorý sa aktívne podieľajú na
činnosti OFK, naším fanúšikom a prajeme Vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov.
S úctou: Prezident OFK – Marián Oravec
STARŠÍ ŽIACI
Jesennú časť ročníka 2017/2018 sme odohrali s omladeným týmom a dobrým herným prejavom. So snahou a podporou starších, mladší, noví hráči dobre zapadli do hry.
S bojovnosťou a chuťou po víťazstvách sme získali 19 bodov
rovnako ako tretí tým tabuľky. Tento tým predbehol moje
očakávania. Mladší hráči sa dostali do hry a musím poďakovať tr. Mihálikovi za dobrú prípravu hráčov. Keď dobre potrénujeme a v hojnom počte cez zimnú prípravu, v jarnej
časti sa môžeme popasovať s najlepšími o horné priečky
tabuľky. Veľká vďaka patrí vedeniu futbalového klubu OFK
Liptovská Lúžna, p. riaditeľovi ZŠ L. Lúžna. Ľuďom a rodičom, ktorí pomáhajú pri futbale a hlavne p. starostovi A.
Husarčíkovi za podporu športu v Liptovskej Lúžnej.
Ďakujem a pekný deň prajem.
Tr. žiakov Kostúrik ml.
DORAST
Po odchode trénera dorastu Petra Veselovského do“ A”
mužstva odišlo s ním aj 6 hráčov zo základnej zostavy dorastu. Zo žiakov do dorastu prišiel len jeden hráč čím zloženie dorastu zostalo značne oslabené s počtom hráčov 13. Na
prvý zápas sme nastúpili proti Černovej kde sme vyhrali 2:
0, táto výhra chlapcov naštartovala k dobrým výkonom
v ďalších zápasoch. Výborné výkony podávali hlavne starši
dorastenci, kde máme aj druhého najlepšieho strelca súťaže
Norberta Husarčíska s 15. gólmi a dvoch hráčov Gabriel
Husarčik a Andrej Sokol, ktorí odohrali všetky zápasy jesennej časti. Chlapci sa umiestnili v jesennej časti ročníka
2017/2018 na 4. mieste s počtom vyhraných zápasov 5, remíz
5 a 3 prehry. Na záver by som chcel poďakovať hráčom za
zodpovednú dochádzku na zápasy a prístup k tréningom,
taktiež aj vedúcemu mužstva Pavlovi Fongusovi za spoluprácu.
Prajem Vám príjemné prežite Vianoc a veľa úspechov
v jarnej časti súťaže.
Tréner dorastu
Jozej Veselovský
A MUŽSTVO
Po dohode s výborom OFK som prebral v lete „A“ mužstvo.
Moje rozhodnutie odísť od dorastu má hlavný zámer zakomponovať mladých hráčov, ktorí skončili v doraste do „A“
mužstva a vytvorili v ňom dobrú partiu so staršími hráčmi.
Letná príprava začala na turnaji v Liptovskej Osade kde sme
skončili na prvom mieste. Ďalší turnaj nás čakal na domácom
ihrisku a bol to turnaj priateľstva Lužnej, ktorý nám nevyšiel
a skončili sme na druhom mieste za víťazom Lúžnej u Vsetína. Tieto zápasy nám ukázali v akej zostave a na akých
pôstoch budú hráči hrávať v novom futbalovom ročníku
2017/18. Posledný prípravný zápas pred prvým kolom súťa-
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že sme odohrali na ihrisku v Likavke, ktorú sme zdolali 2:0.
Už tento zápas naznačoval, že mužstvo, ktoré sme poskladali môže mať veľké ciele do nového ročníka. Vstup do nového
ročníka nám vyšiel, keď sme si zapísali do tabuľky štyri výhry,
po ktorých prišla prvá remíza v Partizánskej Ľupči, kde sme
spravili veľa osobných chýb a remízu sme uhrali na konci
zápasu. V ďalšom kole sme pozmenili zostavu a chlapcom
sme vysvetlili, že v obrannej činnosti musíme hrať zodpovednejšie a hlavne musí brániť celé mužstvo. Tieto slová si
chlapci zobrali k srdcu a výsledkom boli ďalšie dva víťazstva
v Stankovanoch 6:0 a doma z Beňadikovou 7:1, tieto zápasy
po hernej stránke boli z našej strany najlepšie v jesennej
časti. Nevyhli sme sa ani slabšiemu výkonu na domácej pôde
proti Liptovskému Jánu, s ktorým sme remizovali 1:1. Dva
body sme stratili v druhej minúte nastaveného času. To je
veľká škoda lebo tabuľka po jesennej časti je dosť nahustená
a môže rozhodovať o celkom poradí aj jediný bod. Jesennú
časť z pozície trénera „A“ mužstva charakterizujem ako
úspešnú a to z dôvodu zakomponovania mladých hráčov do
majstrovských zápasov, kde vytvorili väčšiu konkurenciu
hráčov a tým sa skvalitnil hráčsky káder, ktorý za celú jesennú časť neprehral trinásť zápasov a skončil neúplnej tabuľke
s 30 bodmi na druhom mieste. Oceňujem a teší ma, že starší hráči spolupracovali na zabudovaní mladých hráčov do
zostavy. Dúfam, že s takým elánom a odhodlaním ako v jesennej časti nastúpia hráči aj do zimnej prípravy, ktorú treba
v 100 % účasti absolvovať, aby sme si na konci súťaže mohli
povedať, že sme urobili pre dobrý výsledok maximum!!!
Ďakujem všetkým hráčom za pekné rozohranú sezónu a zodI. TRIEDA LFZ ŽIACI U-15
klub
zápasy výhry remízy prehry
1. Ludrová
10
9
1
0
2. Likavka
11
9
1
1
3. Lipt. Sliače
10
6
1
3
4. Lipt. Lúžna
11
6
1
4
5. Lúčky
10
5
1
4
6. Lipt. Teplá
10
4
0
6
7. Černová
10
3
0
7
8. Lipt. Revúce
11
2
0
9
9. Val. Dubová
11
0
1
10

skóre
87 : 6
86 : 8
70 : 13
54 : 45
43 : 24
31 : 43
25 : 67
25 : 77
5 : 143

body
28
28
19
19
16
12
9
6
1

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA B
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Záv. Poruba
13
11
1
1 50 : 15 34
2. Dlhá n. Oravou 13
11
0
2
76 : 17 33
3. Lisková
13
9
1
3
51 : 27 28
4. Lipt. Lúžna
13
5
5
3 26 : 29 20
5. Černová
13
6
2
5 26 : 32 20
6. Bešeňová
13
5
4
4 27 : 30 19
7. Rabča
13
5
2
6 28 : 31 17
8. Chlebnice
13
5
2
6 28 : 38 17
9. Bobrov
13
4
3
6
16 : 30 15
10. Liesek
13
4
2
7 35 : 36 14
11. Diviaky
13
3
3
7
18 : 25 12
12. Nižná
13
3
3
7 29 : 42 12
13. Trstená
13
2
3
8 19 : 47 9
14. Zákamenné
13
2
1
10 18 : 48 7

povedný prístup k zápasom. Moje poďakovanie patrí vedúcemu mužstva Marekovi Oravcovi a asistentovi Jánovi Veselovskému, s ktorými som pripravoval mužstvo k dobrým
výsledkom. V neposlednom rade ďakujem fanúšičkám a fanúšikom, ktorí s nami chodili na každý zápas a boli naším
12 hráčom.
Na úplný záver prajem všetkým naším hráčom, členom
a fanúšikom príjemne prežitie Vianočných sviatkov a šťastný
nový rok 2018.
Peter Veselovský, tréner „A“ mužstva

„A“-mužstvo

Foto: archív OFK

DANIARIK - II. TRIEDA LFZ DOSPELÍ
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Beňadiková
13
11
0
2
51 : 19 33
2. Lipt. Lúžna
12
9
3
0 48 : 13 30
3. Iľanovo
12
9
1
1 36 : 16 28
4. Lipt. Ján
12
8
2
2 34 : 13 26
5. Hrboltová
12
7
2
3 35 : 20 23
6. Stankovany
12
5
2
5 26 21 17
7. Part. Ľupča
12
5
2
5 30 : 28 17
8. Jamník
12
5
1
6 23 : 33 16
9. Prosiek
13
3
4
6 15 : 32 13
10. Vavrišovo
12
3
3
6
16 : 19 12
11. Kvačany
12
3
2
7
14 : 18 11
12. Východná
12
2
1
9 24 : 55 7
13. Komjatná
11
1
3
7
11 : 40 6
14. Svätý Kríž
12
0
0
12 10 : 46 0
KORMANOV POHÁR A
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Ružomberok
9
8
1
0 44 : 8 25
2. Ľubochňa
9
7
1
1 45 : 10 22
3. Hrboltová
9
6
0
3 38 : 19 18
4. Lipt. Štiavnica
8
4
0
4 23 : 21 12
5. Lúčky
9
1
2
6
7 : 41 5
6. Lisková
7
0
2
5
3 : 32 2
7. Lipt. Lúžna
7
0
0
7
6 : 35 0
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