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ČO S TÝM?
Občas sa pristihnem pri pocitoch, ktoré sú dusné a ťaživé.
Pocitoch zmätenosti, a akej si nedefinovateľnej úzkosti. Poviete si, veď tak, asi je potrebná odborná pomoc. Nie. Nie sú
to pocity zo seba samého, aj keď každý sa občas sekneme.
Tie pocity sú možno, ba skôr isto, vyvolané tým čo sa to
deje nie len v pre mnohých ďalekom, ale aj o trochu bližšom
svete. Tie nič neriešiace útoky samovrahov a bláznov. Až
bezprecedentne prehriata, ba pálivá téma migrantov. Názory
chaotického a nič neriešiteľného. Za a proti. Pacifisti proti
radikálom a naopak. Už veľmi citeľná ľahostajnosť. Hranie
sa na demokraciu s bujnejucími prvkami režimov všeho
druhu. A tak sú asi namieste čudné pocity s otázkou: „Čo
s tým?“.
Skúsim takto: 5. júla bude nie len sv. Cyrila a Metoda, ale
aj 70 rokov od zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. A biskupi
plánujú toto zasvätenie znova urobiť. Pre niekoho vážna vec.
Pre iného len dajaká akcia biskupov a dookola „vraj trápnej“

Cirkvi. Pre mnohých už ani nepovšimnutá akcia. Buď ako
buď. No zdá sa, že riešenia dnešnej doby potrebujú viac ako
len ľudský „rozum“. Potrebujú silu konkrétneho Boha. Nie
len akejsi nadbytosti. Ale Boha, ktorý má Srdce. Čo s tým
okolo nás, čo ničí aj naše vnútra a vedie nás k možno ešte
väčšej či už falošnej odovzdanosti, alebo nebodaj aj zlobe.
Vyzerá to tak, že len sa ozajstne obrátiť k Bohu ktorý má
Srdce. Nech pomôže. Nech dá odvahu. Nech odpúšťa a učí
nás odpúšťať. Nech dá potrebný um a rozum ako veci neničiť.
Nebyť bláznami vyholených hláv, ľudmi bažiacimi za každú
cenu vládnuť atď.
Keď si kladiem otázku čo s tým, tak asi jediné. Fakt prosiť.
Boha, ktorý má Srdce, so srdcom. A potom to pôjde. I keď
všetko iste nie hneď. No stojí to za to.
Apropo. Prajem vám všetkým požehnané dni letného
oddychu a dovoleniek. Šťastne sa vráťte. Aj vďaka prosbám
k Božskému Srdcu a Srdcu Božej Matky.
Michal Fecko

Procesia – Božie Telo.
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NA PRÁZDNINÁCH JE NÁM SPOLU HEJ...
Na chalupe, v horách, pri mori, či inej „kaluži“, v meste,
v cirkuse, na ihrisku, doma... hocikde, najlepšie čo najďalej od
školy. S kamarátmi, so sesternicami, s bratrancami, s virtuálnymi priateľmi, s rodičmi... s hocikým, no s učiteľmi radšej nie.
Vytúžené, vymodlené, parádne, slnečné i upršané... proste
super prázdniny. Čo iné si môže školopovinná mládež želať?
Snáď len to, aby neubehli príliš rýchlo a aby nebola nuda.
V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnú školu
197 žiakov, z nich 5 plnilo dochádzku osobitným spôsobom
(v zahraničí), u nás budú robiť komisionálne skúšky. V škol-

skom klube detí máme dve oddelenia so 46 žiakmi. Edukáciu
zabezpečovalo 17 pedagogických zamestnancov, o chod
školy sa staralo aj 6 prevádzkových zamestnancov a 4 pracovníčky školskej jedálne. Výchovno-vyučovací proces sa
riadil školským vzdelávacím programom a inovovaným
programom v prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku.
Žiaci si odnášajú domov zaslúžené vysvedčenia, mnohí
s vyznamenaním, iným sa darilo menej, niektorí si musia
učivo zopakovať a pripraviť sa na reparát. Verím, že opakovať
ročník nebude nikto.

Škola je živý organizmus, malý štát s vlastnou hierarchiou,
pravidlami, tradíciami, víziami, cieľmi. Všetko v nej začína
a končí pri „živom striebre“, žiakovi, ktorého chce nielen
naučiť, poskytnúť mu informácie, ale pomáha mu získať
kompetencie pre život, komunikovať, spolupracovať, riešiť
problémy, prezentovať sa... Snaží sa byť dielňou ľudskosti,
láskavo – prísna, aby v nej fungovali dobré medziľudské
vzťahy, vzájomný rešpekt, tolerancia. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti na vyučovacích hodinách poskytuje množstvo podporných činností: aktivity oddelení ŠKD, 22 záujmových útvarov rôzneho zamerania, elokované pracoviská
SZUŠ Dotyk, ZUŠ P. Bohúňa, predmetové i zábavné podujatia, súťaže, projekty...
Naša škola sa zapojila do viacerých predmetových súťaží.
Najlepší matematici bodovali v pytagoriáde, v okresnom
kole (OK) sa najviac darilo Nikole Glembovej, Liliane Krížovskej, Filipovi Janíkovi, Viktórii Vierikovej (4. m.). V matematickej olympiáde nás v OK reprezentovali: Denis Poliak,
Paula Mydliarová, Nina Sofia Veselovská, Viktória Vieriková
(4. m.). V medzinárodnej matematickej súťaží Klokan boli
úspešní: Patrícia Kurpašová, Denis Targoš, Liliana Krížovská,
Viktória Vieriková, Denisa Mydliarová, ktorí sa umiestnili
v prvej percentuálnej 20–tke na Slovensku. Rétorické zručnosti prejavili žiaci v súťaži Štúrov Zvolen, v regionálnom
kole nás zastupovali: Nina Sofia Veselovská, Christian Chlepko, Naďa Chlepková, Sára Fidesová, Patrícia Fidesová, Rastislav Zaťko, ktorý získal diplom za tvorivosť a originalitu
a bude našu školu reprezentovať v celoslovenskej súťaži
Mládež a odkaz A. Dubčeka v Bratislave. V prednese povestí Šaliansky Maťko do OK postúpili: Liliana Fidesová, Christian Chlepko, Krisína Krížovská. Liliana Fidesová, ktorá v OK
zvíťazila, v krajskom kole v Žiline obsadila pekné tretie
miesto. V prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín do
OK postúpili: Liliana Fidesová, Sandra Bystričanová, Ema
Stašová. V olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry
nás v OK reprezentoval Samuel Husarčík, v olympiáde z nemeckého jazyka Dominika Glembová (4. miesto), v olympiáde z anglického jazyka Denisa Veselovská (6. miesto).
Zvonivé hlasy sa prespievali v súťaži Slávik Slovenska do
OK: Filip Glemba a Radka Švandová, ktorí sa sprevádzali na
hudobných nástrojoch. V súťaži Medzníky 2. svetovej vojny
nás reprezentovali Samuel Husarčík a Dominika Glembová
(3. miesto). V súťaži Hliadok mladých zdravotníkov sa
naše dievčatá v OK umiestnili na štvrtom mieste. 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, atletika... Darilo sa nám vo výtvarných súťažiach:
Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova (ocenená Liliana
Glembová), Hasiči, Vesmír očami detí, Kreatívne dokreslené
(ocenený Anton Lettrich), Deň vody (ocenená Nina Hanusová), ale zapájame sa aj do mnohých vlastných školských
vedomostných i zábavných súťaží a kvízov. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom za prípravu a organizáciu, blahoželáme víťazom. Cenu riaditeľa školy za reprezentáciu školy počas celej školskej dochádzky získal absolvent Samuel Husarčík. Blahoželáme!
Mimoriadne nás potešili naši piataci, keď v novembrovom
Testovaní 5 v matematike i v slovenskom jazyku a literatúre
dosiahli nadpriemernú úroveň, oproti slovenskému priemeru o cca 10 %. Nezaostali ani deviataci, v aprílovom Testovaní 9 dosiahli v rámci Slovenska nadpriemernú úroveň v obidvoch testovaných predmetoch. Pre nás, pedagógov, je to
zadosťučinenie, že svoju prácu robíme na profesionálnej
úrovni.

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, Záložka do knihy spája školy, Pasovanie prvákov
za čitateľov, literárne kvízy, súťaže o najkrajšie triedy, týždeň
Hovorme o jedle, pečenie zdravých keksíkov, medovníčkov,
Moja skupina varí lepšie, Bez servítky, Deň chleba, Deň
jablka, Deň vody, Deň Zeme, Deň narcisov (pre ligu proti
rakovine za narcisy vyzbierané 258 eur), Deň detí (súťaže
pripravili naši deviataci), projekty Správaj sa normálne,
Rozhodneš sa správne, Čas premien, projekt Space, návštevy
dopravného ihriska, ďalšie projekty regionálnej výchovy,
environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej výchovy, výchovy k ľudským právam,
mediálnej výchovy, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, zberové aktivity, vydávanie školského časopisu, kultúrne programy pre verejnosť obce (Predvianočný čas, Deň
rodičov), Mikuláš, exkurzie, školské výlety, zahraničný relaxačno-náučný zájazd (Chorvátsko), lyžiarsky výcvik...
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,
ochotné mamy z RZ grilovali špekáčiky a chystali zeleninové
oblohy pre deti na MDD.
Hovorí sa, že do futbalu a do školy sa vyzná každý. Veď
každý chlap si niekedy zahral futbal, každý niekedy chodil
do školy. Verte, že nie je ľahké pracovať s deťmi. Ukočírovať
ich temperament, učiť, vychovávať, pritom nezraniť.. Dnešná
situácia v slovenskom školstve, keď reforma reformy bude
od septembra znovu reformovaná, nám veľmi nepomáha.
Keď pri učiteľovi stojí rodič, vzájomná spolupráca v prospech
dieťaťa prináša osoh. Ak pri poznámke, napomenutí či horšej
známke rodič hľadá chyby v učiteľovi, spolužiakoch a namiesto nápravy nadáva pred dieťaťom na školu... komu tým
pomôže?
Naša škola sa môže pochváliť peknými priestormi a vcelku dobrým vybavením. V rámci finančných možností zaobstarávame vhodné učebné pomôcky, modernú didaktickú
techniku, výukové programy, aby naša práca získala na
efektivite. Snažíme sa, aby sa u nás všetci cítili príjemne,
zároveň nechceme poľaviť v nárokoch. Chceme, aby naši
absolventi dostali dobré základy do budúceho štúdia na
stredných školách. Teší nás, že sa rozbehli mimovyučovacie
aktivity v telocvični, oceňujeme snahu Mgr. Ivany Veselovskej
pripravovať v nej pravidelné športové projekty pre deti i dospelých, ale i prácu iných športových nadšencov. Obec sa
stará o exteriér telocvične, v súčasnosti sa kladie dlažba pred
vchodom.
Na záver ešte poďakovanie všetkým, ktorí nám boli nápomocní: predstaviteľom 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
vážený pedagogický zbor na čele s riaditeľom školy PaedDr.
Mariánom Mikulkom za obetavú prácu v škole.
Všetkým žiakom prajeme slnečné prázdniny, plné príjemných a veselých zážitkov.
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Mgr. Eva Halamová
zástupkyňa RŠ pre ZŠ

ČAS ODDYCHU, TEPLA A DLHÝCH VEČEROV
Jemne pofukujúci vetrík, lesknúca sa rosa v tráve, slnko
vystupujúce vysoko na oblohu, kŕdeľ lastovičiek poletujúcich
sem a tam, typické znaky leta. Aj deti v materskej škole sa
naučili vnímať prírodu, rozoznávať v nej zmeny a vedia, že
s letom sa spája teplo, voda, slnko, prázdniny, dovolenky,
oddych... Je za nami ďalší školský rok, v ktorom materskú
školu navštevovalo 67 detí. Boli rozmiestnené do troch zariadených tried s celodennou prevádzkou. Materská škola
ponúkala rôzne možnosti pre všetky deti a najmä otvorený
svet pre nadväzovanie priateľstiev, sociálnych kontaktov
a získanie nových poznatkov. Po septembrovej adaptácií
novoprijatých detí sme pracovali podľa nového ŠKVP Pramienok, s novými štandardami a aktivitami. Svoj čas a lásku
deťom denne odovzdával šesťčlenný pedagogický kolektív.
Dochádzka počas školského roka bola veľmi dobrá. V mesiaci apríl počet detí klesol, nakoľko sa medzi deťmi v každej
triede vyskytli kiahne, ktoré boli dôvodom 2 – 3 týždňovej
absencie v materskej škole. Materská
škola dosahuje dobré výsledky pri napĺňaní základných cieľov predprimárneho
vzdelávania, najmä v zaškolenosti detí
pred vstupom do ZŠ. Veľkú pozornosť
sme venovali rozvoju komunikačných
schopností s dôrazom na správnu výslovnosť a rozvíjanie fonematického uvedomovania, najmä u predškolákov a detí
s odloženou školskou dochádzkou. Na školských a mimoškolských aktivitách sme plnili ciele a úlohy Školského
vzdelávacieho programu a interných projektov školy, na
ktoré aktivity nadväzovali. Prostredníctvom nich sa deti aj
materská škola prezentovala na verejnosti a zapájali sa do
kultúrneho i spoločenského života v obci i v regióne. Aj
tento školský rok sme pokračovali v spolupráci so ZŠ a do
prípravy a účasti na niektorých akciách sa zapojili i rodičia
detí materskej školy.
 Deň materskej školy
 Plavecký výcvik predškolákov v L. Osade
 Výchovný koncert v ZŠ – telocvičňa
 Mikulášska besiedka
 Kultúrny program pre rodičov Predvianočný čas
 Maškarný ples v spolupráci ZS, MS a OcÚ
 Kultúrny program pre rodičov Deň matiek
 Vtáčiky v zime, stopy zvierat

 Deň detí
 Turistická vychádzka do okolia – všetky triedy primerane
veku
 Spoločný zápis do ZŠ
 Environmentálne aktivity počas ročných období
 Deň jablka
 Deň Zeme, Deň vody, Deň narcisov, prvá pomoc
 Darovanie krvi – aktivita v KD
 Návšteva 1. roč. ZŠ
 Rozlúčka s absolventmi MŠ
 Výtvarný krúžok
 Krúžok šikovné jazýčky
 Spoločné fotografovanie v MŠ
 Návšteva telocvične ZŠ
K nášmu zariadeniu veľmi pekne pristupuje RZ pri ZŠ
s MŠ v Lipt. Lúžnej pod vedením Anky Mydliarovej, ktorá
pod svoje krídla berie aj deti materskej
školy pri organizovaní akcií ako sú Mikuláš, Predvianočný čas, maškarný ples, Deň
matiek. Tento rok na Deň detí nás členky
tohto združenia prekvapili milým privítaním v priestoroch ZŠ, kde po súťažiach
a aktivitách na ihrisku, každé dieťa čakalo občerstvenie a sladká odmena. Činnosť
mali pripravenú a premyslenú do najmenších detailov. Deti mali pekný zážitok. Patrí im naše poďakovanie za ich snahu, ochotu, milý úsmev a prácu navyše aj
pre deti MŠ.
Na konci školského roka sa chceme poďakovať aj Mgr.
Ivanke Veselovskej, ktorá pripravovala pre deti nielen aktivity na plavárni, ale aj v telocvični ZŠ, kde deti plnili štandardy
zo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb ale aj pohybové aktivity na koordináciu pohybov, šikovnosť, postreh atď. Pripravovala pre deti balíčky na Mikuláša, na maškarnom plese
a Dni detí. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZŠ za spoluprácu,
zriaďovateľovi za financovanie nášho zariadenia a pomoc pri
údržbe prostredia školského dvora. Prevádzka materskej
školy pokračuje aj v mesiaci júli, potom sa deti aj zamestnanci tešia na prázdniny a oddych. Prajeme všetkým veľa
slnečných dní a tešíme sa na stretnutie v školskom roku
2017/18.
vedenie MŠ

SPOMIENKA NA DEŇ MATIEK
Mesiac máj je bezpochyby jeden najkrajší mesiac roka. S týmto obdobím sa
spája krásny sviatok – Deň matiek. Vzdáva
hold ženám – matkám.
Je dobré, že v tomto uponáhľanom svete, keď
máme všetko časovo vymedzené a vyrátané, je tu sviatok,
ktorý nám chce zdôrazniť: syn, dcéra je tu čas navštíviť svoju matku – pripomenúť si jemnosť jej rúk, pripomenúť si ako
spolu s vami prežíva úspechy i neúspechy, šťastné chvíle,
ktoré ste spolu prežili….
Mami, pamätala by si si ešte rozprávku O kozliatkach? Tú
som mala najradšej. Aj tú tvoju uspávanku si dodnes pospevujem. Ďakujem ti za všetko, za prebdené noci pri mojej
postieľke, za utrápené a vyplakané oči, keď si mala strach
z moje horúčky, za prvé slová, ktoré si mi vkladala do úst,
za....

Netreba veľa slov – len pobudnúť v jej blízkosti. Nechala
som sa inšpirovať perom básnika. Nie je nič hrejivejšie ako
„slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca.
Srdcia našich mám sú pre nás záhadou. Kde sa v nich
berie toľko citu, lásky, trpezlivosti, sily, obetavosti, oddanosti, starostlivosti a vznešenosti?
Materinskú lásku sa slovami ani opísať nedá. Mamy sú
najcennejším drahokamom na svete a svet bude taký aké
vy mamy budete.
„Prečo svoj sviatok neoslavujú aj ockovia?“ – zneli zvedavé otázky detí. A tak sme spolu s deťmi rozmýšľali.... za
čo všetko vám otcovia deti vďačia. Vďaka ocko za to, že si ma
naučil hrať futbal, že si ma nechal vyhrať Človeče. Ďakujem
ti aj za to, že si ma naučil milovať prírodu, vážiť si ľudí či
ochraňovať zvieratká. Bol si pre mňa hrdinom, keď si mi
opravil autíčko a pomohol postaviť domček z lega. Ver mi,
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aj ja by som chcel vedieť opraviť autíčko a byť takým ako si
ty...
Nikdy predtým som tak intenzívne nepremýšľala nad
básňou, ktorú teraz chcem využiť. Žasnem nad pravdivosťou
jej poslednej slohy. Preto vám ju chcem teraz zopakovať. Dve
rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame.

A tak chcem zaželať všetkým deťom, aby ich rúčky nikdy nezostali prázdne, aby sa vás ocko a mamička mohli
celý život držať obidvoma, lebo je to naozaj tak, že vaše ruky
sú nikým a ničím nenahraditeľné.
Vychovávateľka
V. Stašová

PRÁCE 1. POLROK 2017
V 1. polroku sme pokročili v rekonštrukcii vnútorných
priestorov OcÚ. Pri tanečnej sále sme zrekonštruovali mužské
sociálne zariadenie. Tiež sme riešili elektrickú prípojku na
drevenicu „u Ondrášika“, ktorú budeme prerábať na Múzeum
ľudovej kultúry. Pracovníci na obecných službách sa podieľali na vykonávaní zimnej údržby, štiepkovaní dreva, upratovaní verejných priestorov, kosení buriny a ďalších verejnoprospešných prácach
Za asistencie exekútora sme vypratávali byt v 24 bytovej
jednotke, za ktorý nám nájomca neplatil nájom. Taktiež sme
opravovali viaceré autobusové zástavky, ktoré nám pravidelne ničia vandali. Na toaletách, ktoré sú pri kostole sme vymenili vchodové dvere. Pracovníci opravovali aj viaceré hydranty, ktoré boli poškodené pri zimnej údržbe. Údržbu sme
vykonávali aj na vodojemoch a záchytoch prameňov pitnej
vody. Na detskom ihrisku sme osadili novú hojdačku, dve

šmýkačky a vykonali údržbu a náter mobiliáru ihriska. Uskutočnili sme tiež opravu medokýša „Kubo“, nakoľko výtok
vody bol slabý. Nakoniec sme zistili, že samotný záchyt
prameňa je urobený dobre a malú výdatnosť prameňa spôsobili noviny, ktoré nespratní vandali zastrčili do výtokovej
rúry. Nakoľko to nebol prvý prípad, chcem upozorniť týchto
nezodpovedných občanov, že prameň slúži všetkým ľuďom
a musíme si vážiť, že takúto minerálnu vodu v obci máme.
Rekonštruovali sme protipožiarný potok u Janošíka. Pripravovali sme aj viaceré projekty na získanie finančných prostriedkov a tiež vysporiadavame niektoré pozemky potrebné
pre rozvoj obce.
V závere Vám prajem príjemné a v zdraví prežité letné
obdobie.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

Reťazový nakladač kontajnerov.

Štiepkovanie dreva.

Porucha vodovodu.

Regulácia protipožiarneho potoku.

Pílenie stromu.
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Oprava plota pri kostole.

Oprava medokýša.

Foto: archív obce.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Tak ako každý rok, aj tento sme začali Hasičským plesom,
ktorý bol jubilejný 25. v poradí a opäť sme mali problém
uspokojiť všetkých záujemcov. Okrem dobrej zábavy pod
taktovkou skupiny LEGO mali naši hostia možnosť zaspomínať si aj na predošlé ročníky hasičských plesov prostredníctvom videoprojekcie a samozrejmosťou bola aj bohatá tombola.
V priebehu 1. polroka sme pokračovali aj v ostatných
tradičných činnostiach ako je strážením Božieho hrobu na
Veľkú noc, Floriánskou sv. omšou, stavaním mája pri obecnom úrade, brigádou pri ošetrení hasičskej techniky a výrobou prekážok pre najmenších hasičov pre hru Plameň.
1. apríla sa mladí hasiči zúčastnili na 15. ročníku Zimného sústredenia mladých hasičov, ktorý sa konal v telocvični
v Likavke. Dievčatá sa umiestnili na 3. mieste, chlapci na 6.
mieste. Deti si s chuťou zacvičili a ukázali, čo je v nich.
4. júna sa na ihrisku v Stankovanoch konala územná súťaž
DHZ a dorastu. Na súťaži sa zúčastnilo 30 mužských, 8 žen-

ských a 1 dorastenecké družstvo. Náš zbor reprezentovali 3
družstvá v kategóriách muži a ženy. Muži I. obsadili nepopulárne 4. miesto a muži II. 18. miesto. Ženy obsadili 1. miesto
a keďže tento rok bol postupový podarilo sa im postúpiť na
krajské kolo, ktoré sa konalo 17. júna v Lipt. Hrádku. Na
krajskom kole hasičských družstiev, kde naše pretekárky
reprezentovali okres Ružomberok v ženskej kategórii nesklamali a v celkovom hodnotení obsadili pekné 3. miesto.
10. júna absolvovali naši muži pohárovú súťaž v Kalamenoch, kde sa umiestnili na 1. mieste a získali aj putovný
pohár.
Popri kultúrno-spoločenských, brigádnických a športových akciách boli členovia zásahovej jednotky DHZ obce
nápomocný aj pri tohoročných povodniach. Na žiadosť starostky obce z Lipt. Revúc a na pokyn krajského operačného
strediska HaZZ v Žiline sme 28. a 29. apríla zasahovali spoločne s hasičmi zo susedných obcí pri povodniach v L. Revúcach v časti Suchá dolina a Vrbina, kde sme mali možnosť
využiť prívesný vozík, ktorý sme dostali v minulom roku
a ktorý sa nám veľmi osvedčil. Aj vďaka uvedenej technike
a samozrejme obetavej práci zasahujúcich hasičov voda
nenapáchla väčšie škody.
Aj prostredníctvom týchto riadkov by som chcel v mene
výboru DHZ ako aj v mene svojom poďakovať všetkých členom zboru, ktorí sa podieľali na spomenutých akciách, súťažiach a zásahoch za ich obetavú prácu.
Na záver by sme Vás my hasiči radi pozvali na Hasičské
odpoludnie, ktoré náš DHZ poriada aj tento rok na ihrisku
v Rázstokách a to 27. augusta 2017 spolu aj s tanečnou zábavou.

Halová súťaž mladých hasičov v Likavke.

Kamil Weiss, veliteľ DHZ

Hasičský útok.

Povodeň v Lipt. Revúcach.
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Foto: archív DHZ

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Úvodom chcem poblahoželať k narodeninám významným
funkcionárom výboru našej ZO SZPB. Pani Anzelma Vlniešková sa v tomto roku dožila okrúhleho výročia – 90. rokov. Pani Kveta Chlepková sa dožila 60 rokov. Predsedu ZO
SZPB Ladislava Hubu jubileum 60 rokov len čaká. Blahoželaniam k narodeninám funkcionárom sa pripája celý oblastný výbor SZPB a ostatný členovia výboru ZO – kolegovia.
Od VČS – január 2017 činnosť ZO smerovala k nasledovným aktivitám:
 Dňa 9. mája sa zúčastnila skupina pod vedením predsedu
osláv oslobodenia našej vlasti na Slavíne za účasti tajomníka Ruského veľvyslanectva Michala Mačekina.

 13 členov našej ZO sa zúčastnilo sadenia stromčekov
v lese Urbariátu dňa 13. mája 2017.
 Ladislav Huba a Vladimír Veselovský sa v spolupráci
s Liptovskou Osadou zúčastnili na Hiadeľskom sedle
otvorenia pamätníka na počesť zoskoku Jegorova a Asmolova (významní partizánski velitelia) v roku 1944,
ktorí prišli na pomoc SNP. Akcia sa uskutočnila 9. júna
2017.
 činnosť výboru ZO SZPB sa zameriava aj na opravy a rekonštrukciu pamätníkov z 2. svetovej vojny, SNP a vojenských hrobov.
 Dňa 19. augusta sa zúčastníme kladenia vencov na počesť
73. výročia SNP.
Marek Kuchta

Oslavy oslobodenia.

Na Hiadeľskom sedle.

Foto: archív SZPB

PREČO SA BÁŤ STAROBY?
Zdá sa, že do roku 2017 sme vykročili tou správnou nohou.
Úlohy, ktoré sme si zakotvili do plánu aktivít na tento rok,
sa nám úspešne darí plniť. Máme z toho radosť nielen my,
dôchodcovia, ale i naši príbuzní, ktorí sa spolu s nami nepriamo podieľajú na ich plnení či už dobrou radou alebo
nejakou službou. Keď sme spokojní my, dobrá nálada sa
prenáša i do našich rodín. Je samozrejmé, že zážitky a skúsenosti za každou akciou vyrozprávame svojim blízkym, ba
i susedom. Len dobrou spoluprácou výboru s ostatnými
členmi ako aj s pomocou Obce L. Lúžna dokážeme úlohy
plniť k spokojnosti. Aj v tomto roku sme od Obce dostali
príspevok na činnosť, ktorý bude použitý na potrebné výdavky. Za príspevok Obci ďakujeme.
Záverom roka 2016 sa naši členovia zúčastnili na hudobnom programe skupiny Hrdza v KD v našej obci. Neprešli
ani dva mesiace a znova sme sa vo februári 2017 boli zabávať
na fašiangovom posedení v Liptovských Revúcach. Túto
akciu pripravila OO JDS Ružomberok a môžeme povedať, že
bola veľmi vydarená. Hudba, tanec, tombola, chutná večera
a víno prispeli k tomu, aby sa cca 320 dôchodcov okresu
Ružomberok dobre zabávalo dlho do nočných hodín. Na
tomto podujatí účinkovala aj naša spevácka skupina.
Ďalšou akciou vo februári bola účasť členov na divadelnom predstavení „Dieťa“ v Spišskej Novej Vsi. V marci si 13
našich členov bolo vypočuť v Jezuitskom kostole v Ružomberku organový koncert nemeckého skladateľa so speváčkou
z našej obce Ľudmilou Glembovou.
V apríli sme sa viac krát stretli v našom klube za účelom
vylepšenia jeho priestorov a vybavenia kuchynky.

Nečakane nás v apríli zasiahla smutná správa o úmrtí
našej dlhoročnej a najstaršej členky Valušiakovej Júlie.
V pláne činnosti sme mali zakotvený zájazd na južnú
Moravu, na ktorý sme sa už viac týždňov veľmi tešili. Zájazd
sa uskutočnil v máji a zanechal v účastníkoch mnoho krásnych zážitkov. Urobili sme obhliadku zámku a kochali sa
krásami prírody v okolí Valtíc, Lanšhotu a Ledníc. Nezabudneme na večer strávený s manželmi Osíčkovými, ktorí nám
pripravili krásny program pozostávajúci z pekných ľudových
piesní a milého slova.
MDŽ a Deň matiek sme si pripomenuli peknými básňami
a príhovormi na členských schôdzach, pričom nám oslavy
spestrili hudobným programom členky speváckej skupiny
s harmonikármi.
V máji sme sa spolu s členmi MS SČK zúčastnili operety
„Čardášová princezná“ v Banskej Bystrici.
OO JDS Ružomberok nám pridelila 2 poukazy na rekondično-liečebný pobyt v októbri t. r.
30. mája sa v Liptovskej Teplej konali športové hry, na
ktorých samozrejme nechýbali ani členky našej ZO. Za krásneho slnečného počasia sme sa zapojili do súťaží: vrh guľou,
hod vaľkom a streľba zo vzduchovky. Na tejto akcii sme
zažili viac úsmevných situácií, kedy sme v snahe o dosiahnutie dobrých výsledkov v súťažných disciplínach používali svojské spôsoby. Vyčerpané zo súťaže sme si potom pochutili na dobrom guláši.
V obnovených priestoroch klubu sme si v máji vypočuli
prednášku lekára z ČR o liečbe bylinkami a postupoch pri
výrobe čajov a mastí.
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Každoročne organizujeme 2-ňový zájazd do Podhájskej
spojený s kúpaním a oddychom pri vode. Túto akciu si členovia pochvaľujú, cítia sa na nej veľmi dobre. Preto ani tento
rok nie je výnimkou, koncom júna sa zájazdu znova zúčastníme.
Ako vidieť, akcií ktoré sme za I. polrok 2017 uskutočnili
bolo veľa. Ak je ochota a chuť členov podieľať sa na ich príprave, výsledky musia byť dobré. Teší nás, že i napriek
vyššiemu veku si dokážeme dni staroby takto spríjemniť.
Staroba čaká na každého. Prichádza pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať.

Preto využívajme každú príležitosť na spríjemnenie jesene
života. Je krásne, keď sme obklopení potomstvom, ktoré
hľadá spôsoby, ako zmierniť bremeno našej staroby. Teší nás,
keď si dcéra, vnuk či vnučka nájde čas a pokojne si vypočuje naše spomienky na minulosť, ale aj dobré rady do života
a zoberie ich vážne. Tak to má byť.
Prečo sa báť staroby? Dnes sme mladší ako zajtra a dnes
je stále.
Kováčová Anna
tajomníčka ZO JDS

ČINNOSŤ MS SČK LIPTOVSKÁ LÚŽNA V PRVOM POLROKU 2017
Rok 2017 pre MS SČK Liptovská Lúžna znamená nový
štart pre novo zvolenú predsedníčku na výročnej schôdzi
členov červeného kríža, ktorá sa konala 28. 02. 2017. Veselovská Janka – nová predsedníčka prijala úlohu zodpovedne
a taktiež členky výboru jej v tom aj zodpovedne pomáhajú.
Hneď za horúca „zdedila“ organizovanie operety Čardášová
princezná, ktorá sa konala v štátnej opere Banská Bystrica.
Po výbornej propagácii získala veľa záujemcov, ktorí sa operety s radosťou a záujmom zúčastnili. Náš spolok sa pričinil
aj pomocou pri výsadbe stromčekov pre Urbariát – PS Liptovská Lúžna, kde pomoc bola naozaj potrebná, keďže počasie neprialo a stromčeky sa potrebovali dostať do zeme.
Ďakujem touto cestou zúčastneným členom výboru ale
v neposlednom rade aj ostatným členom MS SČK L. Lúžna.

Asistovali sme aj ako prvá pomoc pri akcii Lúžňanský barytón a taktiež to bude aj pri pretekoch 3. ročníka Nízkotatranskej MTB tour. Je to pekné, keď človek človeku pomôže
a ešte krajšie je, keď to robí nezištne, tak ako tomu je pri
darovaní krvi. Prvý odber v spolupráci s ÚVN SNP Ružomberok – FN, Obecným úradom L. Lúžna a naším MS SČK L.
Lúžna sa konal 01. 02. 2017 a z dôvodu toho že 14. jún je
medzinárodný deň Darcovstva krvi aj mi sme sa rozhodli že
budeme nápomocný aj druhý krát a to 28. 06. 2017 a istotne
to bude aj po tretí krát v r. 2017. Každý kto má snahu pomôcť
a chuť má tú možnosť, pretože DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT
– DARUJ RADOSŤ.
Výbor MS SČK L. Lúžna

Darcovia krvi.

Jubilantky.

Foto: archív MS SČK

ZAHRAJ NÁM MUZIKA VESELE
Rok 2017 začala DH Lúžňanka podobne ako ten minulý
a to novoročným koncertom v kinosále kultúrneho domu.
Po ňom vo februári, nasledoval v poradí už VII. Dychovkársky

DH Lúžňanka.

ples. Na plese vládla ako každý rok výborná atmosféra o ktorú sa postarala hlavne skvelá muzika a prítomní hostia.
Na jar sme sa predstavili na 10. ročníku Lužanského jarmarku v Lužné u Vsetína. Na tejto akcii sa zúčastňujeme
každoročne veľmi radi. V máji ste nás mohli vidieť aj na
prehliadke dychových hudieb u našich priateľov v Ordzovanoch, kde sme hrali opäť po pár rokoch a veľmi sme sa na
toto vystúpenie tešili.
V sobotu 10. júna 2017 organizovala DH Lúžňanka jubilejný 10. ročník prehliadky dychových hudieb, Lúžňanský
barytón. Pozvanie na jubilejný ročník prijali naozaj skvelé
dychové hudby a to konkrétne DH Ordzovianka, DH Supranka, Vojenská hudba Banská Bystrica a DH Mistříňanka. Akciu
poznačilo škaredé počasie, ktoré v sobotu poobede prišlo do
našej dediny, no tí ktorí prišli, určite neoľutovali. Na začiatku
sa predstavila DH Ordzovianka so svojím repertoárom. Po
nich sa predstavila DH Supranka, ktorá u nás vystupuje
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každoročne a ani tento rok nemohli chýbať. Ako ďalší
sa predstavil špeciálny hosť a to Vojenská hudba Banská Bystrica. Tento veľký dychový orchester zanechal
po svojom vystúpení naozaj skvelý dojem. Na záver
sa prestavil hlavný hosť a to DH Mistříňanka z Moravy.
Táto dychová hudba je jednou z najlepších, čo potvrdila aj u nás. Jej úžasné vystúpenie ocenili prítomní
veľkým potleskom. DH Mistříňanka pokračovala
v hraní na tanečnej zábave až do neskorých večerných
hodín. Členovia DH Lúžňanka ďakujú všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k zorganizovaniu tejto
akcie. Tešíme sa na ďalší, už 11. ročník. Na druhý deň
sme samozrejme hrali na odpustovej slávnosti v našej
obci a spríjemňovali sme atmosféru aj pred kostolom.
Tento rok nás čaká ešte viacero akcií na ktoré sa
veľmi tešíme, či už to budú prehliadky dychových
hudieb, koncerty alebo súkromné oslavy.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí
nám venovali 2 % z dane, obci Liptovská Lúžna a všetkým naším priaznivcom, pre ktorých stále hráme
a tvoríme muziku. Ďakujeme.
DH Lúžňanka

Lúžňanský barytón.

Foto: archív DH

FOLKLÓRNA SKUPINA LÚŽŇAN
Fsk Lúžňan začala nový rok oslavou krásneho životného
jubilea našej folkloristky. Vo februári sme pokračovali s tradičnou fašiangovou bursou po dedine a večer sme usporia-

V Lužné u Vsetína.

Foto: archív FS

dali tanečnú zábavu. V utorok večer pred popolcovou stredou
sme podľa starého zvyku usporiadali obrad pochovania basy.
V marci sa dožila krásneho životného jubilea naša druhá
folkloristka, kde sme jej poďakovali za dlhoročné pôsobenie
vo folklóre. V máji sa Fsk zúčastnila Lužanského jarmarku
na Morave v Lužnej u Vsetína. Občania Moravy boli veľmi
vďační, že naša Fsk im predviedla pekné tanečné pásmo.
V júni bola Fsk pozvaná na Ružomberský jarmok, ktorého
sa aj zúčastnila. V ten deň večer pri príležitosti sadenia mája
v našej obci Fsk účinkovala so spevmi a tancami na nádvorí
obecného úradu. Máj sadili hasiči v našej obci, ktorí sa postarali aj o občerstvenie pre Fsk. 15. 6. 2017 sa Fsk zúčastnila sv. omše a pobožnosti pri príležitosti Kristovho tela a krvi
(Božie telo) a robenia oltárikov okolo kostola. V júli a v auguste je Fsk pozvaná na ďalšie podujatia na Oravu a na Vlkolínec. Fsk sa snaží aby sa tieto staré zvyky zachovali aj pre
ďalšie generácie.
Za Fsk E. V.

Z NAŠEJ MATRIKY I. POLROK 2017
NARODENIE:
Ema Potkanová, Nela Sokolová,
Veronika Veselovská, Damián Veselovský, Matej Saniga, Nelly Midriaková, Leo Svrčan, Matej Brezniak.
SOBÁŠ:
Dušan Dudáš a Mgr. Zuzana Klaučová, Peter Chlepko a Petra Samolejová.
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 a Eva Prílepková, Peter Cárach
a Diana Petrová.

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.
ŠTATISTIKA:
narodení: 8, prisťahovaní: 16, odsťahovaní: 16, umretí: 13,
počet obyvateľov k 23. 06. 2017: 2.806
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PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

VÍTALI SME NOVÝCH OBČANOV
Dávam ti báseň do perinky,
dávam ti tento skromný dar.
Šťastie nenosí kominár,
len zázrak drobný, drobulinký.
Dávam ti báseň do perinky,
nech ti je s nami blažene.
Ty si to najkrajšie na žene.
Vitaj človiečik a dobre sa tu cíť!
Nádherným spevom rozospievaj byt.
Narodenie dieťatka je pre každého rodiča niečo výnimočné a neopakovateľné, je to najväčší dar. Dieťa je najkrajším
kvetom lásky a je budúcnosťou, ktorá zaväzuje rodičov vy-

trvať pri ňom a vychovať z malinkého človiečika skutočného
človeka. To je najväčším životným úspechom.
Ani tento rok sme nemohli zabudnúť na našich najmladších občanov. Sobota 8. apríla 2017 patrila práve im. Do života sme vítali 35 detí, ktoré sa narodili v roku 2016, z toho
bolo 18 chlapcov a 17 dievčat. Túto slávnostnú chvíľu spríjemnilo aj vystúpenie nášho detského folklórneho súboru
Lúžňanček. Ich dojemné uspávanky a básne potešili všetkých
prítomných. Po slávnostnom príhovore starostu našej obce
sa rodičia zapísali do pamätnej knihy a dostali darček pre
dieťatko i finančnú hotovosť 150 Eur.
Milí rodičia, vytvorte pre svoje ratolesti teplý domov,
v ktorom bude vaše dieťatko šťastne rásť a do ktorého sa
bude vždy s radosťou vracať.
PhDr. Eva Veselovská
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Foto: archív OcÚ

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
V sobotu 14. januára 2017 sa krásne vyzdobená sála v kultúrnom dome zmenila na rozprávkovú ríšu. Konal sa tu
„Veľký detský karneval“. Bol to už šiesty karneval pre všetky
deti z našej obce. Už pred trinástou hodinou sa začali schádzať princezné, víly, kovboji, šašovia, piráti, kúzelníci, rôzne
zvieratká a iné masky od výmyslu sveta. Pri tónoch hudby
predviedli svoje kreácie. Bolo sa na čo pozerať. Všetky boli
jedinečné, úžasné, a preto sladkú odmenu dostala každá
maska. Tí najmenší dostali aj plyšovú hračku. Po náročnom
šantení deti aj vyhladli. Pripravili sme pre ne chutné občerstvenie – obloženú žemľu, čokoládovú šišku a čaj. Nechýbala ani torta pre našich deviatakov za ich hromadnú masku.
Deti boli nadšené aj z bohatej tomboly, do ktorej nám prispeli naši sponzori, za čo im patrí naša veľká vďaka. O úžasnú
atmosféru sa postarali už tradične naši DJ Michal Veselovský
a Braňo Veselovský. Dúfame, že tento deň si naše detičky

užili a budú naň ešte dlho spomínať. Už teraz sa tešíme na
ďalší karneval o rok.
RZ

Detský karneval.

Foto: archív RZ

KST LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Rok 2017 začal pre nás úspešne. Po dlhom čase sa nám
podarilo uskutočniť preteky na sánkach aj preteky na igelitových vreciach. Počasie na obidvoch akciách bolo prijateľné,
no ľudí bolo menej, čo je zarážajúce, prišlo viac cudzích ako
domácich.
V januári sme si spravili výlet na Hrebienok, pozreli sme
si Tatranský ľadový dóm. Február bol v znamení zimného
zrazu turistov v Ružomberku, kde sme sa zúčastnili na túrach, aj pomohli pri organizácií. V apríli sme zahájili turistickú sezónu na Malinom Brde, vystúpili na Sidorovo aj na
Liptovský hrad. Koncom apríla sa konala naša Výročná
schôdza, kde sme prijali piatich nových členov. Nový členovia chodili s nami už dlhšie, pomáhali pri akciách. Dúfame,

že budú prínosom pre klub. Občanov chceme upozorniť, že
chodník žltá značka sedlo pod skalkou je už priechodný.
V máji sa chystáme na trojdňový výlet do Slovenského
raja. Je to po dlhom čase, čo sa nám popri pracovných povinnostiach podarila uskutočniť viacdňová akcia. Chceli by
sme sa zúčastniť okresného zrazu turistov na Malinom Brde.
Potom nás už čakajú každoročné akcie 16. 7. výstup na
Veľkú Chochuľu, 11. – 13. 8. Salatínske návraty. Všetkých Vás
srdečne pozývame. Na záver prajem deťom pekné prázdniny,
občanom pekné leto, aby si všetko porobili, čo treba a potom
sa išli prejsť do krásnej prírody.
Výbor KST

Sidorovo.

Tatranský ľadový dóm.

Foto: archív KST

Z NAŠEJ ČINNOSTI
Po poslednej nevydarenej zimnej sezóne nezačala ani
zimná sezóna 2016/2017 veľmi pozitívne. Situácia sa však
z hľadiska snehových podmienok zlepšila a začiatkom
roka 2017 sme spustili prevádzku lyžiarskeho vleku.
Konečne tak naša snaha, ktorá každoročne bez ohľadu na podmienky spočíva v kompletnej príprave
samotného lyžiarskeho vleku, celého areálu a ratraku, nevyšla nazmar.
Priaznivé poveternostné podmienky, upravená
trať, bezproblémový chod prevádzky a v nemalej miere aj
cenu skipasov ocenilo pomerne veľké množstvo lyžiarov,

pričom čoraz viac navštevujú náš areál aj nadšenci lyžovania
zo susedných dedín a širšieho okolia.
Pomerne novým spôsobom sme využili techniku na
vytvorenie okruhu pre bežecké lyžovanie za nižným
cintorínom, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom a táto trať bola verejnosťou bohato využívaná aj počas
týždňa. Obdobne naša technika pomohla pri tvorbe
trate pre preteky na igelitových vreciach, pravidelne
organizované Turistickým oddielom.
Za pekného slnečného počasia sme 12. 2. 2017 zorganizovali lyžiarsko-turistický prechod Korytnica – Lipt. Lúžna,

– 10 –

kde pri prvej účasti cca 20 bežkárov a skialpinistov si na
svoje prišli nadšenci pohybu na lyžiach. Veríme, že okolitá
príroda a dobrá nálada pri zvukoch heligónky prilákajú na
tento nenáročný prechod do budúcnosti ešte viac fanúšikov
týchto zimných športov.
Niektorí naši členovia spolu s priateľmi Lyžiarskeho oddielu úspešne reprezentovali oddiel na futsalovom turnaji
Easterfutsal cup 2017, kde v silnej konkurencii obsadili vynikajúcu druhú priečku.
Po ukončení prevádzky lyžiarskeho vleku a roztopení
snehu sme začiatkom marca vykonali brigádu a zvesili unášače, vykonali jarnú údržbu, zakonzervovali pohyblivé časti
vleku a ratrak na leto.
Koncom marca (25. 3. 2017) sa členovia oddielu opäť
zúčastnili brigády pre SPDP a v rovnakom termíne sme vo
večerných hodinách zhodnotili našu činnosť v minulom
kalendárnom roku na výročnej členskej schôdzi.
V letných mesiacoch plánujeme zrealizovať opravu poškodených drevených častí na lyžiarskej chate, dokončiť
a sfunkčniť krb v altánku. Zároveň je plánovaná naša účasť
na tradičnom turnaji v minifutbale o pohár starostu obce
a v prípade záujmu prostredníctvom našich členov pomôcť
pri organizovaní podujatí inými zložkami v našej obci.

Ďakujeme preto aktívnym členom oddielu za vykonanú
prácu a zároveň si ceníme podporu priateľov lyžovania
a všetkých, ktorým náš oddiel nie je ľahostajný a neustále
ho akýmkoľvek spôsobom podporujú. Veľké poďakovanie
patrí aj tým, ktorí svoje 2 % dane z príjmu venovali práve na
podporu činnosti nášho oddielu.
Prajeme všetkým leto plné oddychu a zážitkov.
Výbor LO

Na brigáde.

Foto: archív LO

Z ČINNOSTI HBK SERAFINS EAGLES
Zimnú sezónu odštartovali hokejbalisti Serafins Eagles
prípravou ľadu na asfaltovom ihrisku. Túto zimu prichystala
matka príroda výborné podmienky na prípravu ľadovej plochy a pri – 30 stupňoch bolo možné urobiť kvalitný podklad
na hokejový turnaj. Turnaj sa uskutočnil 14. 1. 2017. Zúčastnilo sa ho 5 mužstiev. Hráči usporiadateľského klubu sa

Hokejový turnaj.

rozdelili na dva tímy – Serafins a Eagles, ďalej sa turnaja
zúčastnili mužstvá Kojoti, Kengury a cezpoľné mužstvo
z Martina. Turnaj sa hral systémom každý s každým. V boji
o tretie miesto sa stretli mužstvá Serafins a Kengury. Po
presných strelách sa na bronzovej priečke usadilo mužstvo
Kengury. Vo finále sa odohrával boj medzi usporiadateľským
mužstvom Eagles a cezpoľným mužstvom Martin. Po dramatickom zápase sa víťazom turnaja stalo mužstvo z Martina. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený brankár víťazného tímu Jozef Schmidt a ocenenie najlepšieho hráča získal
domáci hráč Peter Jaraba.
Momentálne HBK Serafins Eagles účinkuje v II. Banskobystrickej hokejbalovej lige, kde hrá už 4 sezónu. V súčasnosti sa mužstvo nachádza na 5 priečke s 28 bodmi. Pred
sebou máme ešte jedno kolo a play off.
Dňa 22. 07. 2017 pripravujeme pre Vás každoročný hokejbalový turnaj „Lúžna Cup“, ktorý sa bude konať na asfaltovom ihrisku v Ráztokách. Srdečne všetkých pozývame.
Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu obce, obecnému zastupiteľstvu a riaditeľovi ZŠ za podporu a poskytnutie
priestorov na tréningy.
Peter Jaraba

Účastníci turnaja.
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Foto: archív OcÚ

POZVÁNKA
Predseda oddielu FITNESS CLUBU ODDIELU KULTURISTIKY RT,
Rastislav Tišťan, srdečne pozýva širokú verejnosť
na spoločné oslávenie

20. VÝROČIA JEHO PÔSOBENIA VO FUNKCII PREDSEDU FITNESS CLUBU.
O zábavu sa postarajú:
 Moderátor – „Zbojnícky kapitán Mirko“ Miroslav Kasprzyk  Folklórna skupina „Lúžňan“ 
 Ľudová hudba Bystrianka (Svit)  EDGAR  Akustická kapela SILENT TRIO  DJ FLASH 
Oslavy sa budú konať 8. júla 2017 v areáli Urbariát „Pod zeleným stromom“ o 15:00 pre uzavretú spoločnosť
– členovia, bývali členovia, priatelia a od 16:30 bude areál otvorený pre verejnosť.
Predseda sa teší na Vašu hojnú účasť.

Z ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO KLUBU CYKLISTIKY
Tento polrok bol pre ŠKC Liptovská Lúžna veľmi činorodý.
Naši pretekári sa pravidelne zúčastňujú Slovenského
pohára, kde úspešne reprezentujú farby klubu i obce. Jazdci
ako Kevin Bystričan, Sandra Bystričanová, Adam Hudec,
Marek Bystričan či Barbara Chomová pravidelne prinášajú
i tie najvyššie ocenenia. Tieto správy pravidelne uverejňujeme na našej web aj facebookovej stránke.
Klub sa už tradične zúčastňuje akcií venovaných Cyklokorytničke. Deti z nášho krúžku veru vedia rozprúdiť nejednu zábavu svojim spevom, ktorým taktiež zviditeľňujú našu
účasť na týchto akciách. Spomínajúc deti, náš klub pripravuje projekt určený práve im. Chceme to urobiť ako prekvapenie a pevne veríme, že tento projekt zábavnou formou pritiahne deti k väčšej pohybovej aktivite v našej obci.
V tomto polroku klub organizoval dve akcie: Nízkotatranskú Tour – časovku do vrchu a naše hlavné preteky – Nízkotatranskú MTB Tour.
Časovka do vrchu dopadla na výbornú. Počasie nám relatívne prialo a po malých technických problémoch sme
dokonca sfunkčnili aj našu časomieru, takže výsledky boli
online, čo nemávajú ani väčšie preteky. Toto neuniklo ani
ružomberským novinám. Pretekov sa zúčastnilo 44 pretekárov a naši jazdci sa umiestnili na popredných miestach.
Aj tento rok náš klub zorganizoval už 3. ročník Nízkotatranskej MTB tour. Naša tour sa z roka na rok dostáva do
povedomia čoraz širšej cyklistickej verejnosti. Tieto preteky
ponúkajú širokú škálu tratí s prekrásnymi výhľadmi na Nízke Tatry či Veľkú Fatru. Svoje si nájdu škôlkári, rekreační
jazdci ale aj borci, ktorí to s pretekaním myslia naozaj vážne.
Preteky sa aj tento rok dostali do kalendára Žilinskej župa
tour, projektu Žilinského samosprávneho kraja.
Na Nízkotatranskej MTB Tour 2017 sa zúčastnilo 186
pretekárov, vrátane detí. Sme veľmi pyšní, že napriek psiemu

počasiu, napr. na križovatke na Magurku boli 4 °C, sa pretekári vysporiadali s nástrahami tratí. Zlé počasie malo však
i svoje pozitívum. Po troch ročníkoch pekných „okien“,
cyklistická verejnosť už vie, že trate v Lúžnej sa dajú slušne
jazdiť i za vytrvalého dažďa.
Vďaka sponzorom, členom klubu i ďalším dobrovoľníkom
sme štartovné udržali v „low cost“ cenovej úrovni. Preteky
sú dostupné pre všetkých cyklistických zanietencov vrátane
najmenších. To všetko sa podarilo zároveň s ďalším zlepšením služieb pre pretekárov a taktiež divákov, ktoré možno
vysoko prekračujú „low cost“ kategóriu.
Ako čerešnička na torte je rozmáhajúca sa medzinárodná
účasť z Česka a Poľska. Títo zahraniční jazdci tu neboli len
tak, vyhrali štyri kategórie. Popri zvučných slovenských
menách ako napr. Andrej Kubiš či Pavol Gábor, zarezonovalo meno Karel Hartl z ČR, jeden z najlepších amatérov kontinentu. Z našich jazdcov ovládli svoje kategórie Kevin Bystričan, Sandra Bystričanová a taktiež Barbara Chomová. Touto cestou by sme chceli povzbudiť aj neorganizovaných
lúžňanských hobby cyklistov k väčšej účasti na pretekoch.
Netreba mať zbytočný rešpekt a akciu si užiť, hoc aj na občerstvovacej stanici na Prievalci.
Pre spomínané počasie, drvivá väčšina divákov pochádzala s radov príbuzných, kamarátov či partnerov pretekárov.
Veľmi si vážime, že ich prišli povzbudiť a sú vždy motorom
pre pretekárov a organizátorov a rovnocennou súčasťou
nášho snaženia.
Dúfame, že či už pretekári alebo diváci sa u nás cítili
dobre a výhercovia si užijú ceny z tomboly. Zaslúžia si ich.
Pozorne načúvame konštruktívnym hodnoteniam a už teraz
vieme, na čom popracovať v budúcom ročníku. Každý ročník
sa snažíme niečo vylepšiť a nebude to inak ani v tom ďalšom.
ŠKC

Nízkotatranská MTB Tour.
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Foto: archív ŠKC

VYHODNOTENIE JARNEJ ČASTI OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
A MUŽSTVO
Po celkom uspokojivej jesennej časti ročníka 2016/2017
mužov sme si počas výročnej schôdze predsavzali, že sa
zameriame na kvalitu zimnej prípravy mužov, ako aj dorastu. Cieľ bol zabojovať o poprednú priečku súťaže Daniarik
a II. Trieda LFZ dospelí.
Podmienky, ktoré boli vytvorené obcou, ako aj oddielom
v podobe športovej haly, vedľajšieho umelého trávnika, ako
aj hlavnej plochy sú v daných podmienkach súťaže nadštandardom. Už v jesennej časti z mojich úst zaznela a bola
niekoľkokrát opakovaná kritika slabej účasti ba až žiadnej
„účasti“ na tréningoch mužov. V jarnej príprave bolo naplánovaných 22 tréningov v termíne od 16. 1. do 27. 3., kedy sme
začali súťaž prvým jarným majstrovským zápasom. V príprave sme odohrali 10 priateľských zápasov na štadióne
v Ružomberku, kde výsledky neboli dôležité, ale poukazovali na celkovú rozohratosť, ako aj zameranosť mužstva
v jarných kolách s predpokladanom na jarný systém hry. Aj
na jednotlivé posty, kde by hráči mohli na jar hrať. Tu musím
poznamenať, že na tréningoch i prípravných zápasoch sa
viac zúčastňovali hráči „dorastu“, za čo vďačím aj trénerovi
Petrovi Veselovskému. Táto podoba „netrénovania“ mužov
bola typická aj pre jesennú časť! Napokon tá rozhodla o jednotlivých zápasoch jari, kde výsledky, ale aj samotná hra
mali grafickú podobu hore dole... výhra s Hrboltovou 9:3
a potom prehry doma s Kvačanmi 0:4, vonku Iľanovo prehra
7:2... Ja si vysoko cením zápas chlapcov odohraný vo Važci,
kde ozaj takticky a sebavedomo ukázali, čo v nich skutočne
je, aj keď prehra 2:1 bola poznačená výkonom rozhodcu, ako
aj našimi nepremenenými šancami a poslednou chybou.
Toto by ozaj mohol byť smer do ďalších rokov, kde po tejto
sezóne by do mužstva malo prísť z dorastu 6 hráčov. Tí sa
už plnohodnotne zapájali do zápasov u mužov v striedavom
štarte, hoci hrávali v sobotu svoj zápas, boli ochotní hrať aj
v nedeľu, za čo im ďakujem (Adam Veselovský, Andrej Glemba, Lukáš Kajda, Adrián Poliak, Noro Husarčík, Mário Oravec). V týchto chlapcoch vidím potenciál do ďalších rokov
futbalu v Lužnej. No iba čas ukáže, či im ich školy a práca
umožnia obojstrannú naplnenosť aj k oddielu.
Čo je však ale smutné, že v našej obci chlapci na úrovni
mužov nemajú záujem trénovať a hrať zápasy. Preto som sa
rozhodol aj vo svojom veku pomôcť oddielu aj svojou prítomnosťou na lavičke ako hráč. Napokon posledný domáci zápas,
ak by som na nej nebol a neprišiel by hráč, ktorý tri roky
nehral... tak by lavička bola „prázdna“. Schádzanie sa na
zápas, obtelefonovávanie väčšiny hráčov pred zápasom nie
je smer, akým by to v oddiele mužov mohlo fungovať! To nie
je úlohou dobrovoľného, neplateného a v každom smere
pomáhajúceho trénera a ani ľudí v oddiele! No i napriek
týmto možno nelichotivým riadkom by som chcel vyzdvihnúť
aspoň tých hráčov, na ktorých som sa počas jari mohol v zápase oprieť. V prvom rade najlepší strelec súťaže Tomáš Nosák
38 gólov a v poslednom zápase 6 gólov hovorí za všetko!
Ďalšími hráčmi sú Martin a Juraj Švandovci, Kristián Močilan,
Michal Targoš, Tomáš Mažári, ktorí tak, ako aj Tomáš Nosák,
dochádzajú z Martina, čo v dnešnej dobe je naozaj príkladné.
Celkové tretie miesto je pri týchto možnostiach a trénovaní skutočne lichotivé a v tabuľke sa na to dobre pozerá.
Verím, že po letnej príprave s novým trénerom si chlapci
v obci medzi sebou vytvoria v prvom rade partiu, ktorá nie
iba mimo ihriska, ale hlavne na ihrisku v tréningovom procese a zápasoch bude ukazovať svoje kvality a charakter!

Prajem OFK Liptovská Lužná, jeho funkcionárom, ako aj
trénerom do ďalšej práce postupové úspechy.
Ďakujem za možnosť byť súčasťou nielen obce, ale aj
futbalu v Liptovskej Lúžnej, ktorý je mojím životným
naplnením.
Tréner A mužstva Rudolf Daubner
DORAST
Jarnú časť sezóny 2016/2017 sme začali koncom januára
zimnou prípravou spoločne s A mužstvom v telocvični a na
okolitých terénoch podľa tréningového plánu, ktorý zostavil
tréner A mužstva. Odohrali sme jeden prípravný zápas a ďalšie zápasy odohrali starší dorastenci za A mužstvo. Úvodné
zápasy jarnej časti nám nevyšli, keď sme v prvých troch
domácich zápasoch prehrali dvakrát. Hráčom som dohovoril
že musíme hrať viac trpezlivejšie a vyčkať na chyby súpera.
To sa nám aj darilo v posledných 7 zápasoch, keď sme ani
raz neprehrali a súťaž sme zakončili výhrou nad víťazom IV.
ligy dorastu U19 skupiny B Dolným Kubínom 3:0. Futbal
ktorý hráči predvádzali mal úroveň a v zápasoch ukázali
veľkú bojovnosť a futbalovú kvalitu spojenú s vôľou po víťazstve. Sezónu sme ukončili na peknom 5. mieste. Ďakujem,
všetkým chlapcom a hlavne: Andrejovi Glembovi, Lukášovi
Kajdovi, Máriovi Oravcovi, Adriánovi Poliakovi, Dávidovi
Chlepkovi, Jakubovi Turoňovi a Adamovi Veselovskému, pre
ktorých bola táto sezóna posledná, pre mňa ako trénera to
bola česť a radosť pracovať s takými talentovanými a zodpovednými chlapcami. Chcem im popriať veľa úspechov v súťaži dospelých kde sú očakávaní.
Tréner dorastu Peter Veselovský
STARŠÍ ŽIACI
Futbalová sezóna 2016/2017 dopadla lepšie ako som
predpokladal. Káder tímu túto sezónu opustilo veľa hráčov
a vznikol tak priestor pre nových. Tím bol doplnený hráčmi
pána trénera Mihálika, ktorému by som chcel touto cestou
poďakovať za dobrú prípravu hráčov, ktorí zapadli do „kostry“
tímu. Z 20 zápasov sme vyhrali 8 a 12 sme prehrali. Na to,
že sme boli nová zostava, podľa môjho názoru sa sezóna
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Program
futbalového turnaja
11.00 h

Lužná u Rakovníka – Lužná u Vsetína

12.30 h

Zahájenie turnaja

13.30 h

Liptovská Lúžna – porazená obec
(Lužná u Rakovníka – Lužná u Vsetína)

15.15 h

Starí páni – Liptovská Lúžna

VII. ročník
15. júl 2017
Liptovská Lúžna

17.00 h

Liptovská Lúžna – víťaz zápasu
(Lužná u Rakovníka – Lužná u Vsetína)

Usporiadateľ
Obec Liptovská Lúžna
a OFK Liptovská Lúžna

vydarila. Chalani každý zápas bojovali a zápas od zápasu sa
zlepšovali. Dotiahli sme to na 7. miesto v tabuľke a zahrali
sme baráž s Mikulášskym tímom, ktorý nám ukázal lepšiu
hru. Musím chlapcov pochváliť za poctivejšie trénovanie
a väčšiu účasť na tréningoch. Je to aj vďaka tomu, že môžeme s chlapcami trénovať celoročne. Za tieto úžasné podmienky by som sa rád poďakoval pánovi riaditeľovi ZŠ Liptovská
Lúžna a hlavne celému vedeniu futbalového klubu Liptovská
Lúžna na čele s pánom starostom.
Rudo Kostúrik ml.
Športu zdar!
KORMANOV POHÁR
Sezóna 2016/2017 nepatrí medzi naše najvydarenejšie
sezóny z pohľadu umiestnenia v tabuľke. No keďže je to
súťaž, zákonite musí byť niekto prvý a niekto posledný.
Túto sezónu prináleží posledné miesto našim mladším žiakom (U 13). Ak by som mal hľadať príčiny, prečo sme nedosiahli vyššie priečky, bol by som filozof, ktorý by prišiel na
skutočnosť, že naši malí futbalisti sú síce šikovní a perspektívni, so slušnými technickými zručnosťami, ale sú naozaj
„maličkí“. To je faktor, ktorý do značnej miery limitoval náš
herný výkon. Dobrý hospodár by povedal „úroda zemiakov
je dobrá, zemiakov sa urodilo dosť, len sú drobné. Ak ich
zasadím o rok, z týchto drobných zemiakov budú väčšie.“
I. TRIEDA LFZ ŽIACI U-15
klub
zápasy výhry remízy prehry
1. Ludrová
20
17
1
2
2. Lúčky
20
16
3
1
3. Ľubochňa
20
16
2
2
4. Černová
20
12
1
7
5. Komjatná
20
12
1
7
6. Likavka
20
11
1
8
7. Lipt. Lúžna
20
8
0
12
8. Lipt. Teplá
20
6
1
13
9. Lipt. Revúce
20
4
0
16
10. Lipt. Osada
20
3
0
17
11. Val. Dubová
20
0
0
20

skóre
167 : 13
168 : 11
137 : 21
144 : 40
115 : 38
130 : 29
74 : 87
51 : 84
62 : 173
38 : 252
4 : 342

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA B
klub
zápasy výhry remízy
1. Dolný Kubín
24
21
0
2. Bobrov
24
15
4
3. Lipt. Hrádok
24
14
3
4. Lisková
24
14
2
5. Lipt. Lúžna
24
14
2
6. Trstená
24
10
2
7. Diviaky
24
8
7
8. Rabča
24
10
1
9. Liesek
24
10
1
10. Chlebnice
24
8
4
11. Černová
24
8
4
12. Záv. Poruba
24
4
2
13. Orav. Polhora
24
1
6
14. Habovka (odst.)
0
0
0

skóre
body
127 : 24 63
64 : 22 49
59 : 37 45
99 : 64 44
56 : 44 44
52 : 56 32
50 : 46 31
52 : 54 31
59 : 78 31
36 : 67 28
41 : 78 28
43 : 95 14
18 : 91 9
0 : 0
0

prehry
3
5
7
8
8
12
9
13
13
12
12
18
17
0

body
52
51
50
37
37
34
24
19
12
9
0

Charakterizoval nás defenzívny herný prejav, hráčom
chýbali zápasové skúsenosti z uplynulých sezón, získavali
sme herné zručnosti takpovediac za pochodu. Úvod sezóny
bol charakteristický hľadaním vhodných hráčskych postov
a ideálnej zostavy hráčov na ihrisku. Musel som riešiť zásadný problém po odchode hráčov z minulej sezóny do vyššej
vekovej kategórie, poskladať nový tím z torza hráčov. Tím sa
doplnil novými hráčmi, základňa je veľká, záujem o futbal
enormný. Mám veľkú radosť z účasti hráčov na tréningoch,
bežne v počte 20-25 chlapcov ale aj dievčat. Zaregistrujeme
nových „malých-veľkých“ futbalistov.
Moje poďakovanie adresujem chlapcom – hráčom, za
zodpovedný prístup k tréningovému procesu a zápasom,
obci a škole za priestory telocvične, v ktorej sa realizovala
zimná príprava, klubu za podporu a podmienky. Špeciálne
poďakovanie adresujem hráčom, ktorí pri Kormanovcoch
končia: Timo Weiss – kapitán mužstva, Adam Prievalský, Erik
Fides, Filip Veselovský a želám im úspešné sezóny v tíme
starších žiakov.
Do budúcej sezóny želám chlapcom veľa radosti z futbalu, viac výhier, veľa futbalového talentu a majstrovstva, viac
futbalového šťastia a čo najmenej zranení.
Super prázdniny Vám „MALÝM – VEĽKÝM“ futbalistom.
Tréner Mgr. Martin Mihálik
DANIARIK - II. TRIEDA LFZ DOSPELÍ
klub
zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Važec

24

17

4

3

92 : 33

55

2. Iľanovo

24

15

5

4

66 : 35

50

3. Lipt. Lúžna
4. Svätý Kríž

24
24

13
12

4
3

7
9

80 : 49
47 : 47

43
39

5. Kvačany

24

11

5

8

52 : 40

38

6. Part. Ľupča

24

10

4

10

56 : 55

34

7. Prosiek

24

9

5

10

60 : 58

32

8. Vavrišovo

24

9

5

10

46 : 53

32

9. Východná

24

9

4

11

46 : 62

31

10. Hrboltová

24

8

5

11

43 : 65

29

11. Komjatná

24

8

5

11

40 : 56

29

12. Jamník

24

5

4

15

37 : 62

19

13. Lipt. Trnovec
14. Ľubochň. (odst.)

24
0

2
0

3
0

19
0

30 : 80
0 : 0

9
0

skóre

body

1

96 : 13

43

KORMANOV POHÁR A
klub
1. Ľubochňa

zápasy výhry remízy prehry
16

14

1

2. Lipt. Štiavnica

16

13

2

1

129 : 12

41

3. Ružomberok

16

13

1

2

148 : 15

40

4. Lipt. Sliače

16

9

0

7

60 : 51

27

5. Lipt. Teplá

16

5

2

9

25 : 49

17

6. Lisková

16

4

2

10

20 : 64

14

7. Kalam. – Lúčky

16

4

1

11

21 : 67

13

8. Hrboltová

16

3

1

12

14 : 129 10

9. Lipt. Lúžna

16

2

0

14

13 : 126

6
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