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NOVEMBER – MESIAC NÁDEJE
Tento mesiac je zvláštny. V kresťanskej (katolíckej) liturgii
začína pozornosťou voči „Všetkým svätým“, cez spomienku
na zosnulých a končí sviatkom – nedeľou Krista kráľa. To nie
je len ukončenie liturgického roka. V novembri je to aj pripomenutie, že tento Kráľ je Otcom svätých a nádejou všetkých
zosnulých na ich prijatie ním samým. To znamená svätý.
Niekoho možno napadne prirovnanie s prírodou. Jeseň
– obraz končiaceho cez zimu čarovania k jari nového života.
Pekná analógia. No ja si dovolím oponovať. V kresťanskom
duchu „vonia“ november zavŕšením. I keď pravda novým
životom. Pre tento „nový život“ sme boli vlastne stvorení.
Preto, aby sme „tu“ žili spôsobom, že „tam“ sa to zavŕši. November teda nie je akási prazvláštna reinkarnácia. November
je pripomienkou spenia k zavŕšeniu.

Napadá ma ešte jedna etymológia (význam slov). Spenie
môže byť aj od latinského spes. A to znamená nádej. Spejme
teda, nádejajme sa, že kvalitou pozemského života ideme
k zavŕšeniu v nebeskom. Pri Kristovi kráľovi, s Kristom kráľom – otcom svätých, nádejou všetkých zosnulých na prijatie
ním samým. Lebo to je vlastne svätosť. Chcieť zavŕšiť svoju
existenciu v Bohu. Či vari chceme zavŕšiť seba samého kdesi
inde? Ak je teda november zvláštny, tak jedine v tom, že počas
neho silno rezonuje cnosť nádeje. A ináč, je to božská cnosť.
Okrem nej sú ešte dve – viera ako vnútorný „motor“ a láska
ako vonkajší prejav vnútra.
M. Fecko
administrátor farnosti

Vážení spoluobčania,
blížia sa Vianoce a Nový rok. Mnohým z nás sa v mysli
vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno
si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len
krátko.
Áno je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a aj to prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc je akési krátke, ako by
len predĺžený víkend, počas ktorého sa snažíme zabudnúť
na každodenné problémy, staré spory alebo sa v spomienkach obracať na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi
nami. Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné Božie dieťa
v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť, aby do Nového
roka vstupovali s čistým štítom.
Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť
blízko seba, zaspomínať si na naše
detské časy pri Vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť
ku krásnym okamihom v našich
životoch. Chceme si aspoň teraz
pripomenúť aké to je, potešiť sa
z radosti našich detí, vnúčat, ale aj
dospelých. V tomto krásnom čase
sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí
a je nám dobre aj z toho, že väčšina
ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi,
susedia, majú k sebe o niečo bližšie
ako inokedy. V úprimnom úsmeve,
vľúdnom slove, či ľudskom dotyku
je veľké tajomstvo a bohatstvo.
A v každom z nás to vyvoláva pocit
šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Ak si teraz sľúbime, že nielen počas

nastávajúcich sviatkov, ale aj v Novom roku, nebudeme šetriť
na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch
a milých gestách, či pohladeniach, dáme svojím blízkym
a priateľom ten najkrajší darček.
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania krásne prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku,
všetko dobre, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa
osobných ako aj pracovných úspechov.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

NOVÁ ŠKOLA
Nech Vás názov nepomýli – nezaložili sme v obci novú
školu, no hlavná budova je ako nová. Po rozsiahlej rekonštrukcii naozaj vyzerá krásne, do Ráztockej ulice žiari
odtieňmi teplých oranžových farieb. A nielen to! Po rokoch
zatekania máme novú sedlovú strechu, zateplené múry, vymenené okná, vchodové i bočné dvere. Dostali sme modernú
didaktickú techniku, meníme opotrebovaný nábytok. Naozaj,
nová škola – a to všetko z prostriedkov eurofondov vďaka
iniciatíve nášho zriaďovateľa, obce Liptovská Lúžna, na čele
s jej starostom Ing. Albínom Husarčíkom.
Do vynovenej základnej školy v školskom roku 2010/2011
nastúpilo 256 žiakov, z toho 129 dievčat a 127 chlapcov. Na
úrovni primárneho vzdelávania je zriadených 6 tried pre 101
žiakov, na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania 7 tried
pre 155 žiakov, v školskom klube detí pracujú 2 oddelenia.
Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 20 pedagogických a 6
prevádzkových zamestnancov. Školská reforma prebieha
už tretí rok, v tomto školskom roku podľa nového štátneho
a školského vzdelávacieho programu postupujú žiaci 1. – 3.
ročníka a 5. – 7. ročníka základnej školy. Zmenila sa skladba
povinných vyučovacích predmetov, škola si vytvorila aj
vlastné vyučovacie predmety s ohľadom na potreby žiakov
a spoločnosti: cudzie jazyky, čítanie a komunikácia, informatika, regionálna a etická výchova. Menia sa vyučovacie
postupy a stratégie, využíva sa moderná didaktická technika,
vyučovacie ciele smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií
žiakov.
V priestoroch školy sa realizuje aj bohatá záujmová činnosť prostredníctvom záujmových krúžkov. V tomto školskom roku sme vytvorili 23 záujmových útvarov rôzneho
zamerania, každý žiak si môže nájsť priestor na zmysluplné
trávenie voľného času. Pokračujeme aj v spolupráci so

súkromnou základnou umeleckou školou, boli otvorené
výtvarné, hudobné a literárno-dramatické odbory.
Uvedomujeme si, že na tvorivú prácu treba aj kultivované pracovné prostredie. Vo vlastnej réžii sme zabezpečili
montáž žalúzií na nové plastové okná, maľujeme interiéry
tried, vďaka realizácii vlastných edukačných projektov sme
doplnili výpočtovú techniku. A ešte jedna novinka. Rodičia
si výsledky svojich detí môžu pozrieť aj v internetovej žiackej
knižke, ktorú nájdu na webovej stránke školy.
Čas plynie neuveriteľne rýchlo a my sa už pripravujeme
na najkrajšie obdobie roka – Vianoce. Na technickej výchove
zháňame recepty na voňavé perníky, na krúžkoch nacvičujeme kultúrny program na tradičné vianočné vystúpenie
– Predvianočný čas, ktoré sa uskutoční 19. decembra 2010
o 15.00 hodine v Kultúrnom dome v Liptovskej Lúžnej. Všetkých srdečne pozývame.
Vedenie školy

ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE
Do materskej školy k začiatku školského roka bolo zapísaných 59 detí. Na začiatku septembra sa tri deti na žiadosť
rodičov odhlásili a niektoré nastúpia do materskej školy
v priebehu školského roka. V tomto školskom roku navštevujú materskú školu aj tri deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou. S deťmi
pracuje štvorčlenný, kvalifikovaný pedagogický kolektív.
V septembri prebiehalo adaptačné obdobie novoprijatých detí. Deti si zvykali
na nové prostredie materskej školy, nových
kamarátov a aj dospelých osôb, čím si rozvíjali sociálne a osobnostné kompetencie.
V týchto prvých mesiacoch pobytu v materskej škole sa deti učili sebaobslužným návykom používať
WC, vodovodnú batériu, obliekať zobliekať, obúvať zobúvať,
zaväzovať šnúrky. Deťom 3 – 4 ročným ešte pomáhajú učiteľky
a majú ešte čas sa to naučiť. Čo je však zarážajúce mnoho 5-6
ročných detí – predškolákov má problémy pri sebaobslužných
činnostiach, pretože tieto veci by už mali mať deti osvojené.
No stáva sa nám pri prezliekaní do cvičebného úboru, pyžama, že deťom padajú aj slzičky, pretože my im dáme dostatok
času na túto činnosť, ukážeme im ako obuť papučky aby sa
nehnevali, ako vyzliecť pančušky aby sa neprevrátili, kam
strčiť ruky hlavu aby sa svetrík podaril obliecť a vedieme ich
k tomu, aby sa každé dieťa obslúžilo samé. A akí sú šťastní,
keď sa im to podarí, za čo ich radi pochválime.

Mnohé deti majú problém pri práci s ceruzou či pastelkou. Jednak nevedia ako vymaľovať jednoduchý obrázok,
nevydržia pár minút sedieť pri činnosti, nehovoriac už
o používaní farieb.
Vážnym nedostatkom mnohých predškolákov je komunikácia, nesprávna výslovnosť jednotlivých hlások, vynechávanie
hlások v bežnej reči. Pri vstupnej diagnostike výslovnosti, sme mnohým rodičom
odporúčali návštevu logopéda. No nestačí
len k logopédovi ísť, lebo on dieťa za pár
minút nenaučí rozprávať, len mu odporúča
ako správne vyslovovať jednotlivé hlásky
a pracovať sa musí s dieťaťom denne pri rôznych
príležitostiach. My rozvíjame komunikáciu rozhovorom,
recitáciou básničiek, pomenovaním obrázkov...
Samozrejme že mnohé zo spomínaných nedostatkov
budeme počas školského roka odstraňovať, plnením učebných osnov a deti si nájdu svoj systém práce a mnohé veci
pochopia. Preto by sme chceli vyzvať rodičov k spolupráci,
aby sa informovali u učiteliek o svojom dieťati a aby poznatky
a zručnosti, ktoré deti získajú v materskej škole, upevňovali
aj doma.
Pri plnení učebných osnov ŠKVP potrebujeme aj novšie,
modernejšie pomôcky, hračky, hrový materiál a didaktické
pomôcky. V tejto záležitosti sa vždy obraciame s prosbou
na nášho zriaďovateľa, ktorý je vždy ochotný s nami komu-

nikovať a v rámci svojich možností nám prisunie finančné
prostriedky na zakúpenie nových názorov, skladačiek na edukačný proces. Vďaka pánu starostovi sme dostali interaktívnu
tabuľu, ktorá prispeje k modernému vzdelávaniu detí v MŠ.
Zakulili sme tabuľky LOGICO PRIMO, ktorých prednosťou

je možnosť vlastnej kontroly a následnej opravy pri plnení
každej úlohy vďaka riešeniam dostupným na zadnej strane
kariet. Preto mu patrí poďakovanie detí materskej školy,
učitelek a rodičov.
Vedenie MŠ

Ozajstný priateľ
Pýtala som sa deti v školskom klube, ako by sa chceli volať.
Očakávala som mená rôznych filmových hviezd, spevákov,
ale... Bolo zvláštne a dojímavé počúvať ich odpovede. Detsky
čisté, krásné, bezprostredné a úprimné. Jedna za väčšinu
podobných: „Chcel by som sa volať Ferko,“ povedal chlapček
s menom Mirko. Na moju otázku, prečo práve tak, zdôvodnil
svoju túžbu: „... pretože …Ferko je môj najlepší priateľ.“ Isto
uhádnete, ako na podobnú otázku odpovedal Ferko. Áno,
chcel sa volať Mirko z rovnakého dôvodu.

Prostota detí priťahuje. Ozaj, všimli ste si, čo robia, ak
majú kohosi rady? Napodobňujú, celkom prirodzene, spôsob správania svojho priateľa. Bez špekulácií, tak typických
pre nás dospelých. Chcú byť akoby ním. Tešia sa spolu, ale
i smútia. Zaujímajú sa o seba. Chcú si byť blízko.
V pravom priateľstve, ako nám dali a dávajú príklad deti
– inak to nejde. Veď – ak je priateľstvo správne – do dôsledkov
platí, že ozajstný priateľ je ten, kto nás robí lepšími.
V. Stašová, vychovávateľka ŠKD

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
Pre voľby starostu obce v Liptovskej Lúžnej
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Liptovskej Lúžnej podľa § 23
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby starostu obce Liptovská Lúžna zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Koloman Črep, MVDr., CSc.
59 r., zverolekár, Európska demokratická strana
2. Ján Huba
55 r., technik, Komunistická strana Slovenska
3. Albín Husarčík, Ing.
50 r., starosta, koalícia politických strán
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
4. Marián Oravec
48 r., revízny technik, nezávislý kandidát
Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Lúžnej, 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Liptovskej Lúžnej podľa § 18
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala
týchto kandidátov:
Volebný obvod č. 1
1. Štefan Črep
55 r., predseda SPDP Lúžňan, SMER – sociálna demokracia
2. Marko Kuchta
64 r., dôchodca, Strana demokratickej ľavice
3. Jaroslav Rakučák, PhDr.
36 r., sociálny pracovník, koalícia politických strán
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
a Sloboda a Solidarita
4. Ján Švanda
35 r., automechanik, SMER – sociálna demokracia
5. Miroslav Veselovský
48 r., inštalatér, Nová demokracia
6. Štefan Veselovský
37 r., inštalatér, Európska demokratická strana

7. Miroslav Vierik
57 r., pracovník SBS, Slovenská národná strana
8. Slavko Vierik
48 r., živnostník, Združenie robotníkov Slovenska
9. Marcela Vieriková
38 r., účtovníčka, SMER – sociálna demokracia
Volebný obvod č. 2
1. Marta Fongusová
46 r., zdravotná sestra, koalícia politických strán
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
a Sloboda a Solidarita
2. Eva Glembová
50 r., inv. dôchodkyňa, SMER – sociálna demokracia
3. Peter Huba
54 r., bývalý baník, SMER – sociálna demokracia
4. Július Kurpaš
58 r., stavebný technik, Združenie robotníkov
Slovenska
5. Martin Mihálik, Mgr.
34 r., učiteľ, nezávislý kandidát
6. Štefan Mydliar
57 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Gregor Ondrášik
55 r., farmaceutický laborant, Kresťanskodemokratické
hnutie
8. Marián Oravec
48 r., revízny technik, Združenie robotníkov Slovenska
9. Katarína Poliaková
34 r., účtovníčka, koalícia politických strán Slovenská
demokratická a kresťanská únia – DS a Sloboda
a Solidarita
10. Katarína Sirotová
27 r., predavačka, Slovenská národná strana
11. Viliam Staš
45 r., elektrikár, Strana demokratickej ľavice
12. Viera Stašová
50 r., učiteľka, Nová demokracia
13. Peter Veselovský
40 r., referent, koalícia politických strán Slovenská
demokratická a kresťanská únia – DS a Sloboda
a Solidarita

14. Vladimír Veselovský
51 r., podnikateľ, Európska demokratická strana
Volebný obvod č. 3
1. Pavol Cadrík
45 r., profesionálny hasič, SMER – sociálna demokracia
2. Milan Fides
43 r., rušňovodič, Strana demokratickej ľavice
3. Marek Glemba, JUDr.
29 r., právnik, nezávislý kandidát
4. Jana Glembová, Mgr.
37 r., zdravotná sestra, koalícia politických strán
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
a Sloboda a Solidarita
5. Vladimír Huba
50 r., zámočník, SMER – sociálna demokracia
6. Pavol Husarčík, Bc.
55 r., prednosta OcÚ, koalícia politických strán
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
a Sloboda a Solidarita

7. Ján Královič
34 r., podnikateľ, Európska demokratická strana
8. Anna Mydliarová
35 r., operátor ČS, Slovenská národná strana
9. Milena Mydliarová
47 r., opatrovateľka, Nová demokracia
10. Ľubica Targošová
38 r., finančný poradca, Kresťanskodemokratické
hnutie
11. Valentín Tišťan
47 r., podnikateľ, Európska demokratická strana
12. Ľubomír Vierik
51 r., živnostník, Združenie robotníkov Slovenska
13. Kamil Weiss
38 r., profesionálny hasič, SMER – sociálna
demokracia
V Liptovskej Lúžnej, 11. októbra 2010
Vilma Kuchtová
predseda MVK

BILANCOVANIE
Vážení spoluobčania,
štyri roky prešli ako voda a v samospráve nastal čas na
bilancovanie. Sme starší a ten čas ubieha čoraz rýchlejšie
snáď len s výnimkou detí, ktorým sa to vlečie a chcú byť
čím skôr dospelí.
Je čas bilancovania, čo sa nám za tieto štyri roky podarilo,
kam sme sa posunuli. V investičnej oblasti sa začala budovať
najväčšia a z inžinierskych sieti najnáročnejšia akcia – kanalizácia. Je to náročná stavba z hľadiska geologického,
nakoľko terén hlavne na vyšnom konci je nadmieru skalnatý. Práce pokračujú podľa plánu a súčasne s jednotlivými
vetvami kanalizácie sa buduje aj čistička odpadových vôd
v Liptovskej Osade.
Kanalizácia sa buduje z peňazí Európskych (EU) fondov,
z vlastných zdrojov by sme nemohli takto náročnú stavbu
realizovať – náklady na stavbu budú takmer 340 mil. Sk
(11,3 mil. EUR).
Ďalšou investíciou financovanou z EU fondov bola rekonštrukcia budovy Základnej školy (ZŠ). Rekonštruovala
sa po päťdesiatich rokoch – náklady na stavbu boli takmer
14 mil. Sk (465 tisíc EUR). Okrem sedlovej strechy, nových
okien, zateplenia, bol zrealizovaný ohrev vody slnečnými
kolektormi, dodané boli nové didaktické pomôcky (notebooky, interaktívne tabule...), nové lavice, stoličky a ďalšie

Výstavba telocvične

zariadenie nielen pre základnú školu, ale aj pre materskú
školu. Naozaj sa zlepšilo prostredie pre naše deti.
I keď na pozemky na výstavbu ZŠ bolo rozhodnutie o vykúpení a vyvlastnení ešte pred jej výstavbou, pozemky neboli
na liste vlastníctva. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať
aj vlastníkom pozemkov pod ZŠ, ktorí nám pomohli tieto
vysporiadať, a tak sme mohli podať žiadosť o tento projekt.
Ináč by to nebolo možné, nakoľko pri podávaní projektu pre
EU fondy musia byť všetky pozemky vysporiadané.
Stavba, s ktorou sme v tomto období pohli je Telocvičňa.
Mimo rozpočtu obce sme získali 9 mil. Sk (299 tis. EUR)
a z týchto prostriedkov sme dokončili hrubú stavbu, telocvičňu sme prekryli, osadili okná a ovakovali hraciu časť.
Z financií, ktoré ešte máme, chceme stavbu uzavrieť,
urobiť a zatepliť strop, podlahu, elektriku, kúrenie a sprevádzkovať hraciu časť. S týmito prácami pokračujeme v tomto
období a verím, že na dokončenie sociálnej časti sa nám
podarí získať v budúcom roku ďalšie financie, aby sme mohli
stavbu úplne dokončiť.
V týchto dňoch dokončievame veľkú rekonštrukciu
hasičskej stanice. Po dokončení to bude jedna z najmodernejších staníc. V našom okrese sa rekonštruujú iba dve,
a som rád, že bude slúžiť našim hasičom, ktorí si to za svoju
činnosť v obci zaslúžia. Spolu s novým hasičským autom,
ktoré sme získali tento rok, je to darček k 80. výročiu založenia

hasičského zboru v našej obci – hodnota diela je 12 mil. Sk
(398 tis. EUR).
Vybudovali sme aj viacúčelové ihrisko s umelou trávou.
Toto je naozaj využívané nielen žiakmi zo školy, ale aj futbalovými nadšencami, ktorí si sem chodia pravidelne zahrať.
Bola to dobrá investícia, ktorá je využitá.
V obci sme vymenili 60 svietidiel, ktoré boli zastarané
a mali vysokú spotrebu elektrickej energie. Financie na tieto
svietidlá sme taktiež získali mimo rozpočtu obce.
V súčasnosti máme podaný projekt na komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.
Ďalšie vykonané akcie:
– 2007 – rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove základnej školy v hodnote 43 152 Eur (1 300 000 Sk),
– obecný penzión – oporný múr,
– parkovisko,
– odvodnenie,
– likvidácia divokých skládok,
– futbalové ihrisko – opravy sedačiek, šatní, prekladanie
striedačiek,
– vybudovali sme altánky nad Medokýšom v Mlyne a v Banskom,
– cintoríny – výrub stromov, pasporty cintorínov – prístrešky,
– prekrytie vchodov do Materskej školy,
– rozšírili sme basketbalové ihrisko a urobili mantinely,
odvodnili ho a položili sme zámkovú dlažbu pred šatne,
oplotili areál od miestnej komunikácie
– oprava a značenie hydrantov,
– postavenie altánku pri obecnom penzióne,
– vybudovali sme chodníky na novom cintoríne a začali sme
s jeho odvodňovaním,
– opravili sme WC a vodovod pri kostole a zakúpili konvektory na ich vykurovanie v zime, nakoľko je to podmienka
Úradu verejného zdravotníctva pre činnosť Domu smútku

– bol zavedený mikrovlnný internet v obci,
– rekonštrukcia WC na obecnom úrade,
– zakúpili sme malú traktorovú kosačku na kosenie futbalového ihriska,
– opravil sa pomník na Kečke,
– dokončili a schválili sme územný plán obce, dôležitý
dokument pre rozvoj obce,
– organizovali sme Environmentálny deň,
– rekonštrukcia budovy u Brezniaka,
– osadenie troch dopravných zrkadiel pri výjazde z neprehľadných miestnych komunikácii.
Z menších prác vykonaných v obci stojí za zmienku:
osadenie štyroch orientačných tabúľ na cintorínoch, ktoré
majú uľahčiť orientáciu pri hľadaní hrobového miesta,
– natierali sme strechy na niektorých obecných budovách
a na obidvoch zvoniciach,
– opravovali sme fasádu na budove vyšnej školy a budove
u Kuľkov, opravili šatne pri futbalovom ihrisku,
– zrekonštruovali sme obecnú kuchyňu (voda, elektrika,
odpad, odvodnenie, omietky, obklady) vybavili sme ju
komplexným zariadením z nerezu, takže spĺňa všetky
hygienické normy
– tiež sme zrekonštruovali kompletne kuchyňu v ŠJ – podobne ako kuchyňu pri OcU
Investície do kuchýň neboli malé, ale takto budú slúžiť
dlhú dobu našim občanom a deťom.
Čo sa týka športovísk okrem už spomínaného ihriska
s umelou trávou sme zrekonštruovali i tréningové ihrisko
pre futbalistov zo škvárového na trávnaté a aj hlavné ihrisko
má pomerne kvalitný trávnik, čím sa prejavila zvýšená starostlivosť oň zo strany obce.
Takže športovísk máme dosť (futbalové ihrisko, tréningové
ihrisko, viacúčelové ihrisko, hokejbalové ihrisko, tenisový
kurt), len treba na ne dotiahnuť mládež. Predtým boli podmienky na športovanie horšie, ale záujem bol oveľa väčší.

Viacúčelové ihrisko

Hokejbalové ihrisko

Výstavba viacúčelového ihriska

Zrekonštruovaná budova u Brezniaka

Dnes máme problém pozháňať dostatočný počet futbalistov
na zápas. Je to daň za dnešnú dobu, kde existuje oveľa viac
iných lákadiel pre mládež.
Nekonečný kolobeh je udržiavanie poriadku v obci
– čistenie verejných priestranstiev, cintorínov, autobusových
zastaviek, rigolov, kosenie buriny atď. Najviac ma mrzí neporiadok na niektorých autobusových zastávkach, ktorý sa
stále opakuje a niektorí nespratníci sa v tom priam vyžívajú.
Vrhá to zlé svetlo na našu obec a návštevníkov obce, hoci ten
neporiadok robí len pár nespratníkov.
V oblasti kultúry je aktívna Dychová hudba Lúžňanka,
ktorá organizuje už tradičný Lúžňanský barytón, reprezentuje obec a zúčastňuje sa na akciách obce.
Tiež Folklórny súbor Lúžňan a detský folklórny súbor
Lúžňanček doprevádzajú obecné akcie.
Výnimku netvoria ani hasiči, či už organizovaním plesu,
sadením májov, hasičskej nedele a tiež účasťou pri akciách
obce.
Poľovnícke združenie organizuje každoročne Poľovnícky
deň.
Milo ma prekvapila aktivita novozaloženej Jednoty dôchodcov, ktorá organizuje rôzne podujatia a naozaj je aktívna
vo viacerých oblastiach.
V obci tiež pôsobí Červený kríž, ktorý organizuje každoročný odber tak prepotrebnej tekutiny ako je krv.
Činnosť tiež vyvíja – Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami.
Netreba zabúdať ani na SPDP Lúžňan, ktoré organizuje
majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec, čím tiež zviditeľňujú
našu obec.
Zo športových podujatí treba spomenúť hokejbalový
turnaj organizovaný Fitness clubom a turnaj o pohár starostu obce v minifutbale. Obidve akcie už majú svoje miesto
v letnom kalendári.

Lyžiarsky oddiel je v značnej miere závislý od snehovej
nádielky a podľa toho organizuje i svoje podujatia.
Turistický oddiel – patrí medzi najaktívnejšie. V zime
organizuje sánkarske preteky a preteky na igelitových vreciach. Obidve podujatia sú veľmi populárne. Ďalej je to Štefánsky výstup na Salatín a Silvestrovský výstup na Fedorku.
V letných mesiacoch je to výstup na Chochuľu a trojdňové
stretnutie turistov – Salatínske návraty. Tiež sa zúčastňujú
mnohých ďalších turistických podujatí.
Medzi spoločenské akcie môžeme zaradiť vítanie novonarodených detí, kde sme zaviedli poskytovanie príspevku
na každé novonarodené dieťa vo výške 170 Eur čo aspoň
trochu pomôže rodičom.
Nezabúdame ani na našich starších spoluobčanov a organizujeme posedenie s jubilujúcimi dôchodcami, ktorí sa
vedia veľmi dobre zabaviť.
Vypracovali sme projekt cezhraničnej spolupráce, ktorý
bol schválený a tak môžeme čerpať finančné prostriedky
z EU Fondov na kultúrne a spoločenské podujatia medzi
našou obcou a Lužnou u Vsetína. V Lužné u Vsetína bola
naša Dychová hudba Lúžňanka, Folklórna skupina Lúžňan
i hasiči na súťaži.
Z Lužné u Vsetína boli u nás ich turisti na Salatínskych
návratoch, návšteva na Lúžňanskom barytóne, hasiči na
hasičskej nedeli.
Takto sa môžeme navzájom spoznávať a vymieňať si
skúsenosti.
Medzi významné udalosti patrí i historicky prvá návšteva
predsedu vlády Róberta Fica v našej obci. Bolo to 30. apríla
2008, kedy postavil máj pri hasičskej zbrojnici a poskytol
1,2 mil. Sk na výstavbu viacúčelového ihriska.
O tom, že si našu obec obľúbil svedčia i jeho ďalšie dve
návštevy, prvykrát bol slávnostne otvoriť viacúčelové ihrisko, druhý krát hral so svojím mužstvom futbal a poskytol

Odvodnenie cintorína

Altánok pri obecnom penzióne

Oprava pomníka

Budovanie kanalizácie

5 mil. Sk na výstavbu telocvične. Na jej dokončenie sme získali ešte ďalšie 4 mil. Sk a tak môžeme pokračovať v prácach.
Čo nás čaká: máme podané ďalšie projekty – schválených
80 mil. Sk na biomasu,
– projekt na verejné osvetlenie,
– zberný dvor,
– pripravujeme dotiahnutie optického kábla do obce.
Hoci svet postretla finančná kríza, ktorá neobišla ani Slovensko a samosprávy, my sme ako obec obstáli vďaka rozumnému finančnému hospodáreniu, mali sme ušetrené finančné
prostriedky a nemuseli sme brať úver ani pôžičku.
Investičné akcie pokračovali bez obmedzení, bez toho že
by sme pocítili dopad krízy. Nebrali sme úvery, ani na spoluúčasť pri čerpaní cez fondy, všetko sme vykryli z vlastných
zdrojov. Je to aj vďaka tomu, že sme veľa financií získali
mimo rozpočtu obce. Tento fakt je veľmi dôležitý, lebo pri

nezmenených investičných akciách obec nemá žiadne dlhy,
čo veľa obcí nemôže povedať. Veď za uplynulé obdobie sme
do obce získali investície takmer za 460 mil. Sk čím sme sa
zaradili medzi najúspešnejšie obce.
Takéto výsledky sme mohli dosiahnuť len vďaka dobrej
spolupráci poslancov OZ, zamestnancov OcU, spoločenských
organizácii v obci a mnohých ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť
a ťahali za jeden koniec povrazu. Všetkým patrí úprimná
vďaka.
Na záver môžem konštatovať, že naša obec sa za posledné
4 roky posunula zas dopredu a pri úspešnosti rozpracovaných projektov bude ďalej napredovať a poskytovať príjemné
prostredie pre život nás všetkých.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

Prvá návšteva predsedu vlády R. Fica

Centrum obce

Hasičská stanica

Rekonštrukcia tréningového ihriska

Robenie chodníkov na cintoríne

Medokýš v Banskom

OBECNÝ VODOVOD
V poslednej dobe sa začína v obci šíriť fáma, že obec
predala obecný vodovod Severoslovenským vodárňam
a kanalizáciám Ružomberok. Neviem, či niekto chce takto
uškodiť vedeniu obce alebo je to nepravdivý predvolebný ťah.
Predaj obecného majetku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Liptovská Lúžna. Uznesenia Obecného zastupiteľstva
sú vždy vyvesené na úradnej tabuli obce a tento rok už aj

na webovej stránke obce. Neviem odkiaľ takýto nepravdivý
údaj náš občan získal a takúto správu šíri. Obecný vodovod
je stále majetkom obce, je v správe obce a potrebné rozbory
pravidelne podľa nariadenia vlády SR vykonáva Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín.
Bc. Pavol Husarčík
prednosta Obecného úradu

Z ČINNOSTI DHZ
4. júla 2010 sme si spoločne s Vami milí spoluobčania
a hosťami zo spriatelených hasičských zborov pripomenuli
80. rokov organizovanej činnosti dobrovoľných hasičov v našej obci. Oslava tohto významného jubilea nášho zboru začala
sv. omšou, ktorou sme si uctili pamiatku našich predchodcov
a pán farár vo svojom príhovore vyzdvihol poslanie hasičov
v spoločnosti a pripomenul osud ich patróna sv. Floriána
v živote kresťanov.
Po sv. omši kňaz požehnal našu novú cisternovú striekačku, ktorá nám bude slúžiť k ochrane majetku a zdravia
občanov našej obce.
V kultúrnom dome sme si potom zaspomínali na obdobie
uplynulých 80. rokov pripomenutím zakladateľov a zaslúžilých členov zboru, ako aj činnosti od jeho vzniku až do
dnešných dní.
Pekné nedeľné odpoludnie sme spoločne strávili na
ihrisku v Ráztokách, kde bol pre všetkých zúčastnených
pripravený pestrí program, v ktorom nechýbala zábava pre
deti, prezentovanie techniky zboru, ukážky miestnych dobrovoľných ako aj profesionálnych hasičov HaZZ.
Medzi určite najzaujímavejšie patrila súťaž v hasičskom
útoku, v ktorej sa predstavilo aj družstvo hasičú z družobnej
moravskej obce Lužné u Vsetína, ktoré sa umiestnilo pre

Hasičská nedeľa

Súťažné nasadenie

nich na nečakanom treťom mieste. Víťazstvo si zaslúžene
vybojovali hasiči z Likavky.
Tanečná zábava pod holým nebom ukončila celodenný
program, ktorým sme sa spoločne bavili až do skorých ranných hodín.
Činnosť zboru je už roky zameraná aj na reprezento
vanie sa na hasičských súťažiach. Aj v tomto roku sme sa
zúčastnili niekoľkých zápolení v hasičskom útoku. Na
okresnom kole pripravenosti DHZ v Lipt. Revúcach sa družstvo mužov umiestnilo na druhom mieste, štyri družstvá
mladých hasičov si zmerali sily z rovesníkmi v brannom
preteku, ktorý sa konal pod Likavským hradom a družstvo
bývalých dorastencov teraz už v mužskej kategórii nás
dobre reprezentovalo na kvalitne obsadenej nočnej súťaži
v Lipt. Teplej.
Nezabudnuteľné zážitky sme si však priniesli zo „súteže
veteránu“ ako volajú naši moravskí priatelia súťaž mužov
nad 35 rokov o Zlatú prilbu SDH v Lúžné u Vsetína. Na ich
pozvanie sme sa zúčastnili už 10. ročníka pre nás doposiaľ
neznámej formy hasičského útoku a hoci sme skončili na piatom mieste spokojnosť z predvedeného výkonu bez nácviku
a v netradičnom zložení bola pre nás rovnakou odmenou ako
samotné víťazstvo.

Vysvätenie hasičského auta

Z blížiacim sa koncom roka očakávame ešte jednu významnú udalosť, ktorá v tomto roku nemalou mierou ovplyvnila a do budúcnosti určite prispeje k činnosť zboru a tou je
odovzdanie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice, na ktorej
sa v týchto dňoch dokončujú posledné práce.
Naša obec a hasičský zbor sa tak budú môcť pýšiť najkrajšou a najlepšie vyzbrojenou hasičskou zbrojnicou v širokom
okolí čo nás na druhej strane zaväzuje, aby sme v našej práci
i naďalej napredovali a pokračovali v tom čo pred 80. rokmi
začali naši dedovia.
Na záver by som chcel za celý DHZ poďakovať starostovi
obce ako aj obecnému zastupiteľstvu za porozumenie a úsilie, ktoré bolo potrebné vynaložiť na zrealizovanie projektov
nielen v súvislosti s ochranou pred požiarmi ale aj v ostatných
oblastiach spoločenského života našej obce.
Lúžňanskí hasiči v Lužné

veliteľ DHZ

Vydarená akcia poľovníkov
Tohoročný sviatok poľovníkov v našej obci sa niesol v znamení malého jubilea. Bol v poradí už piaty. A keďže bol jubilejný, patrilo sa nám zabezpečiť na svätú omšu niečo atraktívne.
Poľovný hospodár pán Bodor Ivan už v januári poslal žiadosť
na ministerstvo na odstrel dvoch medveďov. Dva roky dozadu
sme tiež mali povolené medvede na odstrel a tak sme čakali,
či dostaneme povolenku aj tento rok. Dostali sme na jedného
medveďa. Síce sú u nás medvede premnožené, obávali sme
sa, ako to dopadne. Záujem o odstrel medveďa prejavil hosť
z Poľska. Prišiel v týždni pred poľovníckym dňom. Sprievodcu
mu robil, už tradične, poľovný hospodár. Vo štvrtok večer
bola bohyňa lovu Diana štedrá, keď hosťovi dopriala uloviť
medvedicu. Príprava na sviatočný deň sa mohla začať. Nákup
všetkého možného aj nemožného, zabezpečenie výzdoby,
kotlov na guľáš, občerstvenie... Medzitým bola Diana ešte
raz voči nám zhovievavá, keď dopriala Tónovi Stašovi uloviť
jelenicu na pravý poľovnícky guláš. V nedeľu ráno o deviatej
sme sa všetci poľovníci stretli na nádvorí kultúrneho domu,
kde už mal každý zadelenú úlohu. O desiatej hodine už bolo
všetko nachystané, samozrejme okrem gulášu, ten sa varil
priebežne. Za zvukov lesníc nasledoval slávnostný nástup,
a sprievod do kostola. Medveďa niesli šiesti poľovníci a veru
dostali zabrať. Svätá omša sa niesla v znamení zžitia človeka
s prírodou. Pán farár Fecko vyzdvihol činnosť poľovníkov,
keď povedal, že poľovník nie je len lovec ale v prvom rade

Pasovanie strelca

hospodár, ktorý sa o prírodu a zver v nej stará. Úlovok je
už len odmenou za starostlivosť. Po svätej omši sa sprievod
poľovníkov, ale aj veľkého množstva ľudí premiestnil späť ku
kultúrnemu domu, kde poľovný hospodár vykonal akt „pasovania strelca na lovca medveďov“. Bol to veľmi pekný zážitok
pre ľudí. Ale ešte krajší bol, keď sa mohol každý kto chcel,
odfotiť pri medveďovi. Fotili sa dospelí, deti, rodičia s deťmi.
Deti chytali maca za uši, pchali mu pršteky do očí, dotýkali
sa zubov. Skrátka boli hrdinovia, vôbec sa nebáli. Čas rýchlo
utekal a kuchár hlásil, že guláš je uvarený. Môžem povedať,
že bol vynikajúci o čom svedčí fakt, že o pol siedmej večer
už nebola ani jedna porcia z dvoch kotlov. Kto mal potom
ešte hlad, mohol ho zahnať výbornou klobásou a smäd zapiť
kvalitným vínom a iným občerstvením. O výbornú náladu sa
starala skupina DUO-M z Bieleho Potoka. Čas ubiehal veľmi
rýchlo. Spestrením bolo žrebovanie tomboly, kde sa o hodnotné ceny postarali samotní poľovníci. Musím vyzdvihnúť
obetavosť všetkých poľovníkov, pretože ich zásluhou bola
zorganizovaná jedna výborná akcia, keď sa zviditeľnili v tom
najlepšom svetle. K tomu všetkému prispelo aj počasie, deď
počas dňa svietilo slniečko. Na druhý deň ako aj pár dní
predtým lialo ako z krhly. Tu sa tiež ukázalo, že Pán Boh má
rád aj poľovníkov, keď nám doprial taký krásny deň.
Pavol Migra

Ulovený medveď

Rok 2010 v SPDP „LÚŽŇAN“
Predstavenstvo SPDP „LÚŽŇAN“ v zložení Štefan Črep
– predseda, Peter Mydliar – člen, Pavol Husarčík – člen, Miroslav Vierik – člen, Ján Šalát – člen, zodpovedný za sklad
a strojový park, Miroslav Glemba – člen, Vladimír Tišťan
– člen a kontrolná komisia v zložení Peter Staš, Marián Oravec, Anton Husarčík pracovalo na potrebách družstva už od
prvých dní nového roka. V januári začali chovateľom oviec
pribúdať novovyliahnuté jahňatá a tu sa začína intenzívnejšia
práca chovateľa. Niekedy treba asistovať pri liahnutí, kontrolovať, či všetky novonarodené jahňatá našli svoju matku, či
cicajú mlieko, lebo prvé nacicanie sa mledziva má dôležitú
úlohu v ďalšom vývoji a raste jahňaťa.
Vo februári sme začali kompletizovať osádky salašov. Salaš
na Krutej vodej mal osádku viac-menej istú ešte z jesene.
Na dolnom salaši sa osádka ustálila až v polovici mája, lebo
pre nadmerné požívanie alkoholu sme troch členov museli
prepustiť.
V marci sa uskutočnilo odčervovanie, ktoré je nutné urobiť
tri týždne pred zlučením a samozrejme aj prvým podojom.
Na veľkonočné trhy sme predali 229 ks jahniat, v porovnaní
s minulými rokmi je to len 50 %. Je to hlavne dôsledkom
nízkej výkupnej ceny.
29. marca sme zlúčili prvé ovce na DS, kde v nepriaznivých poveternostných podmienkach sme mohli ovce zavrieť
pod strechu k ovciam ktoré chová družstvo.
V marci som sa zúčastnil spolu s p. Sirotovou dvojdňového
školenia v Banskej Bystrici. Školenie bolo zamerané na výrobu a hygienu syra a iných výrobkov z ovčieho mlieka.
Zlučovanie na HS sa začalo v apríli a trvalo do konca
mája. Mali sme aj prípad, že ovcu dohnali aj v júni. Chcem
chovateľov upozorniť, že to v stáde, ktoré je už naučené na
dojenie v klietkach robí problémy. Neskoro dohnané ovce,
jedná sa väčšinou o okotené jahňatá, behajú po košiari

a neraz preskočia bránice a tým zostanú nepodojené, čím
im hrozí založenie vemena. Potom sme nutení mladú ovcu
vyradiť z chovu.
Naše družstvo bolo jedným z piatich, ktoré zakladali občianske združenie Bačova cesta (podobná vinnej ceste v Pezinku), ktoré má slúžiť na pomoc a propagáciu chovu oviec
a hlavne odbytu výrobkov z ovčieho mlieka (syr, bryndza,
parenice, žinčica) ako aj mäsa, ktoré je veľmi diétne. 1. mája
sme oficiálne zahájili Bačovu cestu a tým sme otvorili ovčiarsku sezónu. Spusteniu výroby syra predchádzali samozrejme
všetky kontroly na hygienu a vzorky syra na potravinovú nezávadnosť, taktiež po administratívnej stránke boli vybavené
všetky povolenia na chod salašov a mliekárne.
Koncom mája sme sa zúčastnili ovčiarskej nedele v skanzene v Pribiline. V júni sme začali robiť prvé sená, urobila
sa kontrola dojivosti oviec na oboch salašoch a slabé ovce
boli vyradené úplne alebo dané do poldojok. S týmto boli
oboznámení aj chovatelia. V júli sme začali s výstavbou prístrešku pre ovce na súťaž v strihaní oviec. Termín súťaže je
stanovený pevne, aj v prípade nepriaznivého počasia sa musí
uskutočniť, nakoľko sú prihlásení aj strihači zo zahraničia.
V júli predseda pomáhal pri celoslovenských ovčiarskych
slávnostiach vo Východnej.
1. augusta sme spolu so Zväzom chovateľov oviec a kôz
v Banskej Bystrici usporiadali už 4. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec. Zúčastnilo sa 26 strihačov,
traja Poliaci a dvaja Česi. Našu obec reprezentoval Dušan
Dudáš, ktorý obsadil 3. miesto. Členovia predstavenstva
pripravili pre divákov na občerstvenie pravý baraní a jahňací
guláš, v mliekárni bolo pripravené množstvo výrobkov zo
syra ako aj 250 l žinčice. Záujemcovia si mohli zasúťažiť v pití
žinčice. Myslíme si, že sme touto akciou urobili dobré meno
nášmu družstvu i obci aj za hranicami Slovenska.

Majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec

Ukážka ručného strihania

Súťaž v pití žinčice

Finále súťaže

Počas leta sme ešte dorábali mládze, aj keď nám počasie
neprialo (asi 2x po 5 dní bez dažďa). Nepriaznivé počasie sa
odzrkadlilo aj na dojivosti oviec, keď dojivosť napr. v máji
poklesla denne o 20 l.
Barany boli do stáda pripustené 6. septembra, čiže prvé
prírastky môžeme očakávať vo februári 2011. Na hornom
salaši sa páslo 323 oviec a nadojili 25 058 l mlieka, z ktorého
sa vyrobilo 6 047 kg syra. Na dolnom salaši sa páslo 412 oviec,
nadojili 32 397 l mlieka, z ktorého sa vyrobilo 7 926,4 kg syra
a 1 612,8 kg bryndze. Chovateľom sa vydalo 3 755,8 kg syra.
Pri jarkách sa páslo 250 jahniat a neokotených oviec. Dojenie
sme ukončili v treťom októbrovom týždni, keď sme všetky
ovce odčervili a preštepili proti prašine.
5. novembra sme museli urobiť rozsad, nakoľko sme mali
problémy s predátormi, 6 oviec bolo zabitých a 3 pohryzené
na krku, nie je isté, či aj tieto prežijú.

Je potrebné ešte pozbierať materiál zo salašov – bránice,
koliby, el. oplotky, klietky na dojenie, poškodený materiál
opraviť alebo vyradiť.
V zimnom období sme podľa zmluvy odhŕňali sneh
z miestnych komunikácii. Spolupráca s obcou bola dobrá,
predstavitelia obce nám boli nápomocní, napríklad aj pri
informovaní chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Už nám treba len zosumarizovať výsledky a pripraviť ročné
zúčtovanie po ekonomickej stránke a tak zavŕšiť rok 2010.
Nakoľko do Vianoc a nového roka ostáva len pár týždňov,
chcem týmto popriať chovateľom ale aj ostatným občanom
hlavne veľa zdravia, porozumenia v rodinách v novom roku
2011.
Štefan Črep
predseda SPDP „LÚŽŇAN“

Darovanie krvi
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prú
di v každom z nás. Vaše rozhodnutie
darovať krv môže rozhodnúť aj o osude
iného človeka a zachrániť mu život. Tento
šľachetný čin uskutočnili dňa 10. 8. 2010
– Marek Glemba, Jana Husarčíková ml.,
Adriana Kubasová, Vladimíra Chlepková,
Michal Turoň, Jana Veselovská, Zuzana Lehotská, Peter Veselovský, Janka
Veselovská, Elena Pillerová, Ing. Albín
Husarčík, Irena Dudášová, Ivana Sečová, Janka Veselovská,
Stanislav Veselovský, Pavel Sirota, Alena Stašová, Viera Kajdová, Marek Mlynarčík, Jaroslav Glemba, Stanislav Kasančík,
Jaroslav Mydliar, Roman Huba, Ľudmila Črepová, Ján Janiga. V mene MS-SČK a zároveň aj v mene všetkých, ktorým
pomohli ďakujeme.

Darcovia krvi

Prvá pomoc je stav mysle
Edukácia prvej pomoci prostredníctvom ČK je o tom,
že podnecuje potrebné presvedčenie ľudí reagovať a meniť
svoje správanie.
Prvá pomoc je stav mysle a séria úkonov ponúkajúca
ochranné a život zachraňujúce opatrenia ako predchádzať
alebo byť pripravený a poskytnúť prvotnú odozvu v krízových situáciách. Krízové situácie v sebe zahŕňajú nielen
katastrofy, rôzne epidémie ale aj dopravné nehody. Prvotný
cieľ odozvy je minimalizovať dopad tých krízových situácií
a stabilizovať a ošetriť postihnutú osobu do príchodu profesionálnej pomoci.
Ten kto poskytuje prvú pomoc prináša teplo človečenstva, ktoré pomáha zvýrazniť väčšiu toleranciu. Pomáhajúci
ponúka spoločnosti model správania sa ktoré prekračuje

hranice, kde vzájomná pomoc je pravidlom, kde trpiacemu
človeku pomáhame bez ohľadu na jeho národnosť, postavenie, etnickú príslušnosť a pod.
Neraz práve jednoduchý, ale správne prevedený úkon
či hmat, alebo ošetrenie môžu zachrániť to najcennejšie,
čo máme – život. Čas strávený pri získavaní vedomostí ako
poskytnúť prvú pomoc nie je nikdy časom strateným. To, čo
sa naučíte, môže pomôcť vám, vašim najbližším, priateľom,
ale aj náhodnému človeku v núdzi.
Poskytnutie prvej pomoci zostáva anonymným, nenáročným ale podstatným činom motivovaný ochotou
reagovať na základné potreby človeka a tým umožniť, aby
nastala zmena v myslení ľudí.
Výbor MS SČK

Posedenie jubilantov
Život je láska
človeka k človeku,
nič nemôže zničiť
jej silu odvekú.

Život je teplá dlaň
a láskavé slovo,
záblesk vďaky v očiach,
za všetko, čo bolo...

Mesiac október je mesiacom úcty k starším občanom. Ani
tento rok sme nemohli zabudnúť na našich jubilantov. Dňa
4. 11. 2010 sa v tanečnej sále kultúrneho domu uskutočnilo
posedenie jubilantov z našej obce. Pozvaných bolo 142
hostí. Našich hostí prišli potešiť deti z folklórneho súboru
Lúžňanček krásnymi piesňami a básňami, ktoré rozcítili
srdcia prítomných.

Čas života je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo
a brázdi tvár vráskami. Jedno však nedokázal zmeniť, čistý,
úprimný, obdivuhodný vzťah a lásku človeka k človeku.
Týmito slovami sa hosťom prihovoril starosta našej obce.
Vo svojom príhovore poďakoval jubilantom za prácu, ktorú
pre našu obec vykonali počas svojho života. Ďalej ich oboznámil so životom a celkovým rozvojom našej obce. Do ďalších
rokov im poprial hlavne pevné zdravie a aby im nezhaslo
nadšenie pre všetko dobré a krásne.
O dobrú náladu pri tomto stretnutí sa postarala už tradične
naša dychová hudba Lúžňanka.

Za krásnych melódii ľudových piesni si naši jubilanti spolu
zatancovali a spoločne aj zaspievali a takto si zaspomínali na
svoje mladé časy. K príjemnej zábave prispeli aj členky zo
súboru Základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska
v Liptovskej Lúžnej, ktoré prišli našich spoluobčanov pozdraviť krásnymi ľudovými piesňami. Zvlášť dojímavý bol spev
pri lúžňanskej hymne „Pod úbočou, pod tou sivou skalou“,
ktorú spievali skoro všetci prítomní. Od dojatia nejednému
vypadla aj slza. Dúfame, že všetci prítomní sa cítili príjemne
a na toto stretnutie tak skoro nezabudnú.
OcÚ

Posedenie jubilantov

Z našej matriky 2010
Narodenie:
Ester Mydliarová, Denis Targoš, Eliška
Bullová, Filip Staš, Matúš Mráz, Jasmina
Rudlová, Katarína Sirotová, Liana Črepová,
Nina Tišťanová, Ľubomír Lietavec, Karin Glembová, Ovilia Balco, Lilien Mázsárová, Paula Veselovská, Laura
Chovancová, Matej Veselovský, Andreas Kurpaš, Nikolas
Kurpaš, Marko Mydliar, Alexandra Striešová.
Sobáš:
Ľubomír Lietavec a Anna Pažítková, Martin Kustra a Veronika Demková, Peter Huba
a Miroslava Mraznicová, Peter Veselovský a Bc.
Zuzana Husarčíková, Mgr. Marek Tišťan a Bc. Lucia
Veselovská, Miroslav Črep a Katarína Glembová, Igor Mydliar
a Vladimíra Brtková, Michal Črep a Ľubica Glembová, Radoslav Bulla a Mária Kajdová, Ivan Koreň a Ivana Šimková.
Sobáš mimo našej obce: Mário Veselovský a Ivana Sliacka, Dušan Strieš a Mgr. Veronika Veselovská, Erich Stupka
a Mgr. Martina Kurpašová, Ing. Matej Bodor a Ing. Patrícia
Pekarovičová, Ján Veselovský a Bc. Alena Matečková.

Úmrtie:
Cyril Mydliar, 78 r., Alžbeta Črepová, rod.
Črepová, 75 r., Irena Šimková, rod.
Tišťanová, 72 r., Mgr. Pavol Staš,
45 r., Stanislav Črep, 54 r., Karolína
Potkanová, rod. Glembová, 78 r.,
Martin Glemba, 50 r., Anna Dutková, rod.
Veselovská, 62 r., Pavlína Samolejová, rod. Šimková, 98 r.,
Rastislav Turoň, 38 r., Jaroslav Črep, 58 r., Jolana Valášková,
rod. Cárachová, 78 r., Rudolf Samolej, 79 r., Mária Črepová,
rod. Lacová, 52 r., Elena Veselovská, rod. Črepová, 79 r.,
Mária Kurpašová, rod. Mojšová, 58 r., Cyril Kurpaš, 88 r.,
Albína Mydliarová, rod. Sárená, 82 r., Veronika Fidesová, rod.
Šimková, 57 r., Anna Targošová, rod. Mrvišová, 72 r., Juliana
Ondrášiková, rod. Mrvišová, 90 r.
Štatistika:
narodení: 20, prisťahovaní: 20, odsťahovaní: 17, umretí: 21,
počet obyvateľov k 10. 11. 2010: 2906.
Mgr. Eva Veselovská
matrikárka

Zo života ZO JDS v Liptovskej Lúžnej
Činnosť, ktorú sme v našej základnej organizácii vykonali
bola pestrá svojim programom. Už počas letných mesiacov
vznikla spevácka skupina Lúžňanka pod vedením Ireny Sirotovej. K pravidelnému nácviku pristupovali členovia s patričnou zodpovednosťou. Ľudové piesne z Liptova v podaní
l2 členov doprevádzal M. Kuchta na harmonike. Netrpezlivo
bol očakávaný deň vystúpenia pred verejnosťou. Akcia sa
uskutočnila na VI. Ružomberskej lýre seniorov 23. 10. 2010
vo Veľkej dvorane KD v Ružomberku. Naša spevácka skupina
sa zúčastnila na prehliadke seniorských speváckych súborov Žilinského kraja. Slávnostná atmosféra bola umocnená
vystúpením členiek v Lúžňanskom kroji. Svojou účasťou
sme podporili toto úspešné vystúpenie, ktoré ocenila i Rada
OO JDS v Ružomberku Ďakovným listom.
Nezabudli sme ani na brigádnicku pomoc. Pred sviatkom
Petra a Pavla sa 9 členiek postaralo o úpravu priestoru a kvetinových záhonov v okolí kostola.
V apríli sme vyhlásili súťaž o najkrajšiu kvetinovú záhradku či okolie domu. V lete 5-členná komisia pristúpila ku
hodnoteniu kvetinovej výzdoby a okolia domov pomocou
fotodokumentácie. Najlepšie záhradky boli vyhodnotené
nasledovne: I. miesto – Irena Dudášová, II. miesto – Veronika Mydliarová a III. miesto – Žofia Ondrejková. Víťazi boli
odmenení vecnými cenami.
11. augusta 2010 sme usporiadali zájazd členov v počte 40
vrátane vnúčat do Jablonky a Oravíc. V poľskej Jablonke sme
sa potešili nákupmi podľa vlastných potrieb a želaní. Cestou
domov sme sa zastavili a pobudli v termálnom kúpalisku
Oravice, aby sme spoločne nadobudli pocit, že sme aj pre
svoje zdravie urobili aspoň malý krôčik.

Speváčky z Jednoty dôchodcov

Letné posedenie

Príjemné augustové počasie prialo i nášmu posedeniu
v prírode spojené s opekaním. 26 zúčastnených členiek prispelo k pohode a utuženiu vzájomných vzťahov. Nechýbali ani
ľudové piesne a potrebný humor, ktorý je soľou života.
Na posedení pri pesničkách, ktoré zorganizovala firma
Records v kultúrnom dome v L. Lúžnej sa zúčastnilo 12 členov. Popri zábavnom programe sme mali možnosť zakúpenia
elektronického a doplnkového tovaru.
Aj keď je dnešná doba dobou vedy a techniky, dobou
rýchlych áut a počítačov, človek musí v určitých chvíľach
spomaliť. Hľadať oddych, pohodu a šťastie. Hovorí sa, že
šťastím je mať v úcte život. Robiť dobré skutky, vedieť objavovať krásu, tešiť sa z nej a mať schopnosť ukázať ju aj
iným. A práve taká chvíľa sa nám naskytla. 19. septembra
2010, kedy sa náš kultúrny dom pýšil výstavkou ručných
prác a tkaných výrobkov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na priebehu tejto výnimočnej akcie. Úvodnú
báseň: Najkrajší môj kútik predniesla Irena Sirotová. K slávnostnému otvoreniu prispela svojim repertoárom ľudových
piesní naša spevácka skupina Lúžňanka. Ozdobená krojmi
potešila srdcia všetkých prítomných. Milé spomienky na
časy mladosti a veselosti vzbudilo pásmo: Nevesta spred
50 rokov. V príhovore na tému: Ručné práce oslovila prítomných Veronika Veselovská. Priebeh výstavky vylepšila
aj reprodukovaná hudba a ozvučenie. O výstavku ručných
prác prejavili záujem predovšetkým starší občania, ktorí
nás podporili tiež dobrovoľným vstupným. Srdečne im
ďakujeme.
Na každej členskej schôdzi venujeme pozornosť aj osvetovej činnosti, prednáškam, ktoré zaujímajú našich členov. Na
základe záujmu žien a prednáškou: Pohybom ku zdraviu sme
podnietili naše členky k relaxačným cvičeniam. Od októbra
sa pravidelne schádzame v budove MŠ. Príjemná relaxačná
hudba a snaha M. Turoňovej prispieva k dobrému pocitu
všetkých relaxujúcich.
V rámci liečebno-rekondičného pobytu prijalo 5 našich
členiek ponuku zotavenia sa v Kúpeľoch Lúčky. Príjemne
strávený týždeň v októbri splnil ich očakávanie. Ubytovanie,
stravovanie a 30 % zľavy v termálnom vnútornom a vonkajšom bazéne OQUA-Vital park prispeli k ozdraveniu nielen
tela, ale aj mysle.
V mesiaci úcty k starším sme sa 28. 10. 2010 zúčastnili
v počte 23 členov na spoločenskom posedení seniorov v Ru-

Výstava ručných prác

žomberku. Ďakujeme OO JDS za hodnotný zábavný program,
posedenie pri tanci s hudobnou kapelou a občerstvenie.
27. 11. 2010 sa spoločne zúčastníme na voľbách do orgánov
samosprávy a podporíme našimi hlasmi voľbu starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Na členských schôdzach si spomíname aj na meninových
oslávencov, ktorých vždy pozdravíme kyticou piesní a blaho-

želaní. Naše aktivity v tomto roku zakončíme Mikulášskym
posedením s vlastným programom.
Na záver patrí naše poďakovanie obecnému úradu a hlavne starostovi obce Ing. Albínovi Husarčíkovi za spoluprácu
a finančný príspevok na potrebné akcie.
Anastázia Svrčanová
predsedníčka ZO JDS

Dychová hudba Lúžňanka
Blížiaci sa nový rok prináša zo sebou zamyslenie sa nad
predošlým už takmer skončeným rokom. Inak tomu nie je ani
v dychovej hudbe Lúžňanka, ktorá tiež v tomto období začína
bilancovať a hodnotiť svoj ďalší „dychovkársky rok“.
A verte, že je za čím sa obzrieť. Tento rok sme účinkovali
na viacerých kultúrno-spoločenských podujatiach u nás doma, ale aj za hranicami nášho chotára. Ako sa už pomaly stáva
tradíciou, bolo to vystúpenie u našich moravských priateľov
v Lužné, vystúpenie na stretnutí čipkárok z celého Slovenska
v Pribyline, ale hlavne to bola účasť na prestížnom festivale
dychových hudieb v Tvrdošíne. So svojím novým repertoárom, ktorý sme nacvičili v priebehu minulej zimy sme sa ani
medzi ďaleko vychýrenejšími dychovkami, ktoré účinkovali
na tomto festivale nestratili a v rámci svojich možností sme
dôstojne reprezentovali seba ako aj našu obec.
Samozrejme nemôžem nespomenúť už tretí ročník Lúž
ňanského barytónu. Bol síce tohto roku trochu upršaný, ale
vystúpenie dychovej hudby Selčianka z Banskej Bystrice
a večerná zábava s Veselou pětkou z Moravy nás všetkých
tak rozohriali, že sme aj zabudli na tých pár kvapiek, ktoré
spadli v popoludňajších hodinách.
A čo ďalej? Budúci rok bude pre nás obzvlášť výnimočný. Dvadsiate výročie založenia dychovej hudby Lúžňanka,
blížiacich sa deväťdesiat rokov dychovky v Lúžnej a rovná
stovka od prvej myšlienky založiť dychovku v našej obci.
Tieto tri významné výročia by sme si radi pripomenuli na

budúcoročnej prehliadke dychových hudieb „Lúžňanský
barytón“.
V januári dychovka pri tejto príležitosti usporiada svoj
vôbec prvý reprezentačný ples, na ktorom jej bude do tanca
hrať Veselá pětka z Lužné u Vsetína.
V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom boli nápomocní pri zabezpečovaní chodu dychovej hudby a pri organizovaní našich kultúrnych podujatí.
Ďakujeme!
Predseda DH Lúžňanka

DH Lúžňanka

Z ČINNOSTI FOLKLÓRNEJ SKUPINY LÚŽŇAN ROKU 2010
Nie je to tak dávno, čo v našej obci vznikla folklórna skupina Lúžňan. Ale ten čas rýchlo beží a už je tomu 33 rokov.
Zakladali ju členovia staršej generácie s riaditeľkou MKS p. Irenou Sirotovou. Pri založení mala len 17 členov. Vďaka patrí

Folklórna skupina Lúžňan

zakladajúcim členom, aj keď už niektorí nie sú medzi nami.
Títo členovia priniesli do folklóru veľa zaujímavých podnetov,
starých zvykov, piesní i tancov. Folklórna skupina (Fsk) má
teraz 27 členov poväčšine starší občania. I keď oslovujeme aj

mladú generáciu, nedarí sa nám ju získať k starým, ľudovým
tradíciám. Bohaté zvyky, tradície, tance, spev a krásny Lúžňanský kroj sa zachováva len cez folklórne skupiny.
Folklórna skupina Lúžňan niektoré piesne spieva aj v goralskom nárečí, ktoré sa ešte zachovalo u niektorých starších
občanov našej obce.
Členovia Fsk sa skoro každý rok menia. Jedni prichádzajú
iní zas odchádzajú. Mladé dievčatá, keď sa vydajú už o folklór
neprejavujú záujem. Poväčšine folklórnu skupinu pri živote
držia starší členovia folklóru.
Fsk ako každý rok sa zúčastňuje rôznych podujatí v našej
obci ako i mimo obce. Účinkovala na 60. výročí našej bývalej

občianky v penzióne v Liptovskej Osade, na jarmočných
slávnostiach na Morave v Lužnej u Vsetína, pri odovzdávaní hasičského vozidla ministrom vnútra R. Kaliňákom,
stavaní mája. Na Božie telo pripravila oltáriky a zúčastnila
sa na slávnostnej svätej omši a iné príležitostné vystúpenia
v našej obci. Koncom novembra usporiada tradičnú Katarínsku zábavu.
Fsk ďakuje p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu za
spoluprácu a finančný príspevok, ktorý Fsk dostala na zakúpenie doplnkov ku kroju.
Za Fsk Lúžňan
Eva Valušiaková

Lyžiarsky oddiel TJ Partizán
Lyžiarska sezóna 2010/2011 sa blíži a hoci bola minuloročná sezóna poznačená nedostatkom snehu, dúfame
že nasledovná sezóna bude priaznivejšia. Pred lyžiarskou
sezónou členovia zabezpečia vykonanie potrebnej údržby
ako aj revíznej správy lyžiarskeho zariadenia tak, aby bolo
prevádzkyschopné. Pokúsime sa zorganizovať pre občanov

Liptovskej Lúžnej kultúrno-spoločenskú akciu Silvestrovskú
zábavu. Podľa počasia a stavu snehových podmienok sa občania včas dozvedia o spustení prevádzky vleku obvyklým
spôsobom.
Za LO TJ Partizán
Ing. Martin Jánošík

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Milý priatelia hôr, prírody a turistiky.
Prešli sviatky, ktorými sme si pripomínali pamiatku všetkých, ktorý už nie sú medzi nami a blíži sa koniec roka kedy
všetci rekapitulujeme aký ten rok bol. Aj my v turistickom
oddieli Liptovská Lúžna sme sa obzreli za aktivitami, ktoré

Na Prašivej

Hostia z Lužné u Vsetína

sme absolvovali a môžeme skonštatovať, že akcie ktoré sme
v priebehu tohto roka zorganizovali nám vyšli veľmi dobre,
až snáď na pár dní kedy nám počasie až tak neprialo, ale to
je príroda.
Z tých najlepších akcií, ako boli napríklad Hviezdicový
výstup na Veľkú Chochuľu alebo Salatínske návraty, na ktorých sa po prvý krát zúčastnili aj priatelia turistiky z Českej
republiky, môžeme skonštatovať že v našej obci je čím ďalej
tým viac vyznávačov krásnej slovenskej prírody a zdravého
životného štýlu. To nás ako členov turistického oddielu
veľmi teší.
Do konca roka nám ostávajú už len dva mesiace no ako
dobre všetci viete, čakajú nás ešte zorganizovať dve veľmi
obľúbené podujatia. A to sánkarské preteky a preteky na
igelitových vreciach, ktoré sa radia medzi tie najvydarenejšie akcie roka v našej obci. Dúfam že príroda k nám bude
zhovievavá a nádielka snehu nám vydrží.
Dovoľte v mene Klubu slovenských turistov Liptovská
Lúžna Vám všetkým poďakovať za priazeň, ktorú nám čím
ďalej tým viac a viac prejavujete a že sa v prírode správate
tak ako si naozaj zaslúži.
Milan Fongus

Salatínske návraty

TURNAJ V MINIFUTBALE 2010
Za krásneho počasia, sa tento rok v sobotu 14. augusta
2010 uskutočnil na viacúčelovom ihrisku s umelou trávou pri
telocvični v Rázstokach, II. ročník turnaja v minifutbale o Pohár starostu obce. Tohto ročníka sa zúčastnilo osem mužstiev,
ale čo je veľmi dôležité, bol to turnaj už aj s medzinárodnou
účasťou. Zúčastnilo sa mužstvo z družobnej Lužné z Českej
republiky. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín kde sa
hralo systémom každý s každým:
A – skupina
Gorani
Hasiči
Skistar
Serafins

B – skupina
Skalní
PLF
Martinček
Lužná – medzinár.

Prvé dve mužstvá postúpili do semifinále, ktoré sa hralo
krížovým systémom. Prvý z A – skupiny druhý z B – skupiny
a opačne. Víťazi sa stretli vo finále a porazení o 3. miesto.
Celkovým víťazom sa stalo mužstvo Skalných Liptovská
Lúžna, ktorí zvíťazili nad Martinčekom 5:1 a obhájili tak
vlaňajšie prvenstvo. Na 3. mieste skončili hráči SKISTAR
Liptovská Lúžna, ktorý v tomto stretnutí o umiestnenie

Nástup mužstiev

Finalisti turnaja

porazili Goranov 6:3. Okrem cien za umiestnenie starosta
obce Ing. Albín Husarčík odovzdal ceny pre najlepšieho
brankára, ktorým sa stal Vladimír Láclavík, strelca – Ratulovský a hráča celého turnaja ktorým bol Mgr. Martin Mihálik.
Rozhodcami turnaja boli Viliam Valušiak – bývalý rozhodca
a Jozef Veselovský. Zdravotnú službu počas celého turnaja
zabezpečovala poslankyňa OZ Marta Fongusová, ktorá bola
spolu s ďalšou poslankyňou Marcelou Vierikovou aj zapisovateľkou turnaja. O prípravu gulášu sa postarali pracovníci
obce spolu s pracovníkmi na aktivačných prácach. O zábavu
po ukončení turnaja sa postaral DJ Šalát a o občerstvenie
Peter Veselovský – Krčma u Serafína.
I keď v čase turnaja sa organizoval aj výstup na Salatín
tento sa tešil značnému záujmu divákov, ktorí si po skončení turnaja mohli zatancovať a dobre sa zabaviť na krásnom
futbalovom koberci. Myslím si, že turnaj prispel k dobrej
spoločenskej atmosfére a občania pri zábave mohli zabudnúť
na starosti, ktoré im každodenný život prináša. Všetkým sa
nám opäť treba pripravovať a tešiť na ďalší ročník, ktorý bude
opäť tradične v druhú augustovú sobotu.
Bc. Pavol Husarčík
prednosta Obecného úradu

Divácka kulisa

FUTBALOVÝ TURNAJ V LUŽNÉ U RAKOVNÍKA
24. júla 2010 sa uskutočnil futbalový turnaj v Lužné u Rakovníka. Zúčastnili sa na ňom mužstvá Liptovskej Lúžnej,
Lužnej u Vsetína a domáce mužstvo. Čiže šlo o turnaj troch
obcí z Čiech, Moravy a Slovenska s názvom Lužná (Lúžna).
Myšlienka usporiadať takýto turnaj vznikla v minulom
roku, kedy boli u nás zástupcovia všetkých obcí na Lúžňanskom barytóne.
Na turnaji hral každý s každým a víťazom turnaja sa stalo
naše mužstvo. Zvíťazili sme nad domácim mužstvom v pomere 1:0, prehrali sme s Lužnou u Vsetína 1:2, ktorú mimochodom trénuje náš občan Štefan Kasančík a zápas domácich
s Lužnou u Vsetína sa skončil so skóre 4:1 Každé mužstvo
teda vyhralo jeden zápas a tak o poradí rozhodli rozstrely
zo značky pokutového kopu, kde sme boli najúspešnejší aj
vďaka výkonu brankára Ondreja Kajdu. Získali sme pekný
krištáľový putovný pohár.
Po skončení turnaja odohrali zápas domáci bývalí futbalisti
proti našim bývalým hráčom. Zvíťazili domáci, ale hlavnou
myšlienkou bolo nadviazať priateľské vzťahy medzi našimi
obcami, čo sa naplnilo.
Turnaj sa vydaril a bol sprevádzaný rôznymi kultúrnospoločenskými podujatiami. Boli sme milo prijatí a našu obec sme
dobre reprezentovali. Chcem poďakovať všetkým účastníkom
tohto turnaja za vzorné vystupovanie a zanechanie veľmi dobrého dojmu u hostiteľov. Organizácia turnaja bola na vysokej

úrovni a tak nás čaká náročná úloha usporiadať v budúcom
roku 2. ročník tohto turnaja u nás.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

Účastníci v Prahe

Naši fanúšikovia

Pred zápasom

A–mužstvo – víťaz turnaja

Bývalí futbalisti

Lúžňanský OFK postavil v sezóne 2010/2011 do súťaží OBL FZ LM 4 mužstvÁ
Mladší žiaci si počínajú veľmi dobre, keď zimujú na
druhom mieste tabuľky za suverénnym MFK Ružomberok.
Tu sa odzrkadlila vynikajúca práca a úsilie trénerov Martina
Mihálika a Igora Husarčíka, pretože chlapci hrajú pekný
a kombinačný futbal, ktorý teší oči rodičov a fanúšikov týchto
malých žiačikov.
Ani starší žiaci nezaostávajú, majú výborne rozohranú
súťaž, keď z desiatich stretnutí osemkrát zvíťazili, dvakrát
remizovali a tak napĺňajú želania svojho trénera Petra Veselovského, ktorý im stanovil jasný cieľ – postup do prvej triedy.
Škoda dvoch remíz, keď žiaci nevyhrali doma so Švošovom
a na Lúčkach, ale aj tak majú výbornú pozíciu, aby trénerovi
a správnej rade OFK splnili sen o postupe.
Mužstvo dorastu pri ktorom pracuje ako tréner Jozef Veselovský (Mender) a dvaja noví asistenti Emil Targoš a Jozef
Vierik nezačalo súťaž šťastne. Po dvoch prehrách prišli aj
víťazstvá, chlapci sa skonsolidovali a dostali sa do pokojného
stredu tabuľky. Po striedavých výkonoch a výsledkoch sa
umiestnili v polovici súťaže na siedmom mieste.
Mohlo to byť o niečo lepšie, ale niektorí chlapci (Tomáš
Veselovský-Maťuga, Patrik Uhrik, Patrik Šubiak, Michal Banáš) vypomáhali A mužstvu, takže boli vyčerpaní, alebo sa
vykartovali. Vcelku môžeme byť spokojní, ale ako som už
napísal mohlo to byť lepšie.
U A mužstva sa súťažný ročník začal až 8. 8. 2010, ale
futbalová jeseň sa začala už v lete na turnaji o Starostov

putovný pohár na Bielom Potoku, kde naši chlapci doplnení
dorastom obsadili tretie miesto. O dva týždne sa lúžňanský
OFK zúčastnil na vynikajúcom športovo-spoločenskom podujatí v Lužnej u Rakovníka, ktoré zorganizoval starosta obce
Ing. Albín Husarčík. Bol to úžasný zážitok nielen pre hráčov
a funkcionárov ale aj pre rodinných príslušníkov. Tento turnaj
sme vyhrali, ale na prekvapenie všetkých v pozícii trénera
skončil Peter Veselovský, ktorý zanechal svojmu nástupcovi,
myslím si vcelku, slušne skonsolidované a životaschopné
mužstvo. Nový tréner Jozef Veselovský (Burka) začal pri
mužstve pracovať dva týždne pred súťažou. Úvodné zápasy
boli veľmi dobré, ale ako už býva zvykom hráči sa nevyhli
niekoľkým zaváhaniam a prepadli sa na jedenáste miesto
v tabuľke. Všetko sa otočilo v posledných troch kolách, keď
získali deväť bodov a zimujú na slušnom šiestom mieste
s bilanciou päť víťazstiev, tri remízy, päť prehier.
V globále, keď sa obzrieme za jesennou časťou súťaže, môžeme byť veľmi spokojní s výsledkami a hrou oboch žiackých
mužstiev. Taktiež môžem vysloviť uspokojenie s postavením
mužstiev dorastu a Áčka, aj keď tu musíme byť trochu kritickejší, lebo tieto mužstvá patria o triedu vyššie.

Sezóna: 2010/2011 Trieda: II. trieda dospelí
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Ľubeľa
13
9
2
2 25 : 12 29
2. Iľanovo
13
8
3
2 28 : 14 27
3. Gálovany
13
9
0
4 26 : 22 27
4. Hubová
13
7
2
4 30 : 21 23
5. Bobrovec
13
6
5
2 22 : 13 23
6. L. Lúžna
13
5
3
5 23 : 21 18
7. L. Štiavnička
13
5
3
5 24 : 25 18
8. Komjatná
13
5
2
6 24 : 20 17
9. Podtureň
13
5
1
7 20 : 21 16
10. Part. Ľupča
13
5
1
7 12 : 20 16
11. Hybe
13
4
3
6
17 : 21 15
12. L. Revúce
13
3
4
6
21 : 30 13
13. Východná
13
3
3
7
21 : 28 12
14. L. Kokava
13
0
2
11 10 : 35 2

Trieda: I. trieda dorast
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Dúbrava
13
11
1
1 33 : 9 34
2. Biely Potok
13
9
1
3 36 : 9 28
3. Iľanovo
13
7
3
3
31 : 18 24
4. Švošov
13
7
2
4 35 : 23 23
5. Hubová
13
7
2
4 25 : 26 23
6. Hrboltová
13
7
1
5 25 : 24 22
7. L. Lúžna
13
6
1
6 25 : 25 19
8. Bobrovec
13
5
2
6 28 : 20 17
9. Ludrová
13
5
2
6
18 : 27 17
10. Lúčky
13
5
0
8
16 : 32 15
11. L. Štiavnica
13
4
2
7 22 : 30 14
12. Smreč. Žiar
13
2
4
7 13 : 25 10
13. Svätý Kríž
13
3
1
9
14 : 32 10
14. Kvačany
13
2
0
11 10 : 31 6

Trieda: II. A trieda žiaci
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. L. Lúžna
9
7
2
0 52 : 5 23
2. Lúčky
9
7
1
1 43 : 6 22
3. L. Teplá
9
7
0
2 48 : 13 21
4. Švošov
9
5
2
2
31 : 11 17
5. Kvačany
9
4
2
3 44 : 19 14
6. L. Sielnica
9
4
1
4
21 : 22 13
7. Ivachnová
9
4
0
5 41 : 20 12
8. Part. Ľupča
9
2
0
7
6 : 54 6
9. Svätý Kríž
9
1
0
8
5 : 61 3
10. Ľubeľa
9
0
0
9
1 : 81 0

Športu zdar a futbalu zvlášť.
Daniel Veselovský
predseda OFK Lipt. Lúžna

Trieda: Kormanov pohár ml. žiaci A
klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Ružomberok

6

5

0

1

45 : 8

15

2. L. Lúžna

6

5

0

1

16 : 4

15

3. Kalameny

6

4

0

2

15 : 12

12

4. L. Sliače

6

3

0

3

11 : 18

9

5. Ľubochňa

6

3

0

3

11 : 27

9

6. L. Teplá

6

1

0

5

6 : 24

3

7. Lisková

6

0

0

6

5 : 16

0
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