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KENAKO
„Čas radosti“. Slovo, ktoré je v týchto dňoch spájané
hlavne s MS vo futbale. Aj tieto riadky píšem po zázračnom
postupe našich cez Talianov do osemfinále. Azda preto KENAKO. Výstižné to slovo v jazyku zulu.
Mať radosť je dobré a úžasné. Zdá sa, že aj ona má svoje
hranice. Radovať sa z neúspechu druhého je prinajmenšom
„nefér“. Radovať sa, že niekomu vznikla škoda je škodoradosť. Radovať sa z choroby, bolesti ľudí je hienyzmus
a neľudskosť, ktorá je v kresťanskej etike pomenovaná jasne
ako hriech.
Na druhej strane mať radosť zo seba, svojich úspechov,
podarených vecí čo som vykonal tiež občas dokáže prekročiť

prah zdravého sebavedomia. A za tým je už vôňa pýchy. A tá
je tiež jasne pomenovaná v kresťanskej etike.
Dá sa vôbec „správne“ radovať? Dá! S úctou, štipkou
pokory, nezakalene a tak detsko svojsky. Azda asi tak ako to
obsahovo stojí za čudným slovom z Afriky.
Prajem Vám aby sme sa všetci dokázali slušne radovať
zo všetkého čo máme a čím sme. A aby sme nezabudli, že
ten pocit radosti je darom Boha. Nezakaľme si ho hriechom
v akomkoľvek zafarbení.
S pozdravom KENAKO
Michal Fecko
správca farnosti

Výstavba kanalizácie Liptovská Lúžna
a ČOV Liptovská Osada má zelenú
Pri pamätníku v Liptovskej Osade sa v piatok 4. júna
uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti začatia stavebných prác na projekte SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce. Na projekte, financovanom
z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a z finančných
prostriedkov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok (VSR)
sa prefinancuje viac ako 11 miliónov EUR, z čoho dotácia
EÚ a štátneho rozpočtu SR dosiahne viac ako 10 miliónov.
Dodávateľom stavby bude Váhostav – SK Žilina, stavebný

dozor zabezpečí Amberg Engineering Slovakia Bratislava.
Dielo by malo byť dokončené za dva roky. Slávnostného
otvorenia stavby sa zúčastnili Ing. Pavol Jeleník – predseda
predstavenstva VSR Ružomberok, doc. Ing. Jaroslav Demko
– výkonný riaditeľ VSR, Ing. Michal Slašťan – primátor Ružomberka, RNDr. Ján Kato – generálny riaditeľ Váhostavu
– SK, Ing. Albín Husarčík – starosta obce Liptovská Lúžna,
Ing. Róbert Kuzma – starosta obce Liptovská Osada ako aj
starostovia obcí okresu Ružomberok.

Srdiečkové popoludnie v ŠKD ÚSMEV
Dieťa je človek. Dieťa je človek malý vzrastom, ale je človek
vnútorne úplný. Dieťa je malý človek s veľkou dušou. Svet
detí nás láka, pretože vonia všetkými koreniami tajomstva
a má sladkú chuť fantázie a nádejí.
O tom sa presviedčame každý deň v našom ŠKD a preto
sa snažíme „vydolovať“ z každého dieťaťa jeho skryté schopnosti. Tak tomu bolo aj v jedno upršané májové popoludnie,

ktoré sme nazvali „srdiečkové.“ Už niekoľko dní vopred si deti
nakreslili a vystrihli malé srdiečka, ktoré nám potom poslúžili
pri hodnotení jednotlivých výstupov. Fantázii sa medze nekládli. Deti spievali, tancovali, recitovali, predvádzali módne
kreácie ale aj svoju športovú zdatnosť a obratnosť. Súťaže
nemali konca-kraja. Každý chcel ukázať čo najviac a byť
najlepší, preto sme pokračovali aj na druhý deň. Víťazom bol

každý, aj ten, ktorý mal dvadsať srdiečok, aj ten, ktorý mal
len jedno. Chceli sme, aby všetky deti dostali šancu a ukázali, čo dokážu. Je potešujúce, že deti odmenili potleskom
aj menej vydarené výstupy a tým podporili každého, ktorý
našiel odvahu a prezentoval sa pred ostatnými. Prezentovanie sa v malom kolektíve je len krôčik k vystúpeniu pred
veľkým obecenstvom.
Deti z ŠKD to dokážu
bravúrne, o čom svedčia aj ich vystúpenia, či
už pri príležitosti „Dňa
matiek“ alebo „Predvianočného času.“ To je
však len jedna stránka.
Ich výtvarné diela naprí
klad môžete vidieť aj
v budove OÚ na ich nástenke, ako aj v rôznych
detských časopisoch,
do ktorých prispievajú.
Rodičia, ktorých deti
navštevujú ŠKD sa nemusia o ne báť. ŠKD
nie je popoludňajšie

vyučovanie i keď si deti precvičujú alebo píšu domáce úlohy.
Hlavným poslaním ŠKD je zmysluplné trávenie voľného času
v kolektíve rovesníkov. ŠKD ponúka veľa možností na zábavu
a oddych a je len na rodičoch, ako sa rozhodnú a či takúto
možnosť využijú. My sme tu pre všetky deti.
B. Valušiaková, vychovávateľka ŠKD

Letné metamorfózy
Metamorfózy – slnko vystrieda dážď, pekné dni preruší
búrka. Aj v škole je to tak. Nie vždy sa darí na samé jednotky.
V tomto školskom roku z 257 hodnotených žiakov 249
prospelo, 8 neprospeli (dvaja budú opakovať ročník, šiestich
čakajú opravné skúšky koncom augusta), 53 malo samé
jednotky. Za celý školský rok zameškali spolu 13 879 vyučovacích hodín, čo je priemerne 54 hodín na jedného. Na
príčine bola chrípka, časté lekárske vyšetrenia, ale aj rodinné
dôvody, ktoré sa možno mohli riešiť mimo vyučovania. Veď
zameškané sa často ťažko doháňa. Štyria žiaci mali znížené
známky zo správania za závažné porušenie školského poriadku. 24 absolventov sa s našou školou rozlúčilo, držíme im
palce v ďalšom štúdiu. Dúfame, že si svoje vedomosti obhája,
veď ich monitor zo slovenského jazyka i z matematiky bol
v rámci Slovenska nadpriemerný.
Neoddeliteľnou súčasťou školskej práce sú predmetové
súťaže a olympiády. Naša škola, ako jedna z mála v okrese,
sa zapája takmer do všetkých. Môžeme sa pochváliť, že
v mnohých boduje na okresnej, často i vyššej úrovni: v pytagoriáde, matematickej olympiáde, matematickom Klokanovi,
geografickej olympiáde, olympiáde zo slovenského jazyka
i cudzích jazykov, Hviezdoslavovom Kubíne, Šalianskom
Maťkovi, Slávikovi, mnohých športových, literárnych a výtvarných súťažiach. Metodické orgány v škole organizujú aj
viacero náučných či zábavných kvízov, súťaží a hier, ktoré
sa tešia záujmu detí. Vydarili sa Šarivari, literárny kvíz, športové turnaje, Mikuláš, Karneval, Deň detí a nepochybne aj
programy pre širokú verejnosť ako Predvianočný čas a Deň
matiek, v ktorých vystupovala takmer polovica žiakov školy.
Realizovali sme niekoľko poznávacích exkurzií, školských výletov. Vyvrcholením bol snáď pobyt pri mori, ktorý je v našej
škole tradíciou. Takmer 40 žiakov relaxovalo na piesočnatej
pláži Tyrhenského mora v Taliansku a spoznalo Rím, Vatikán,
Vezuv, Pompeje, Agropoli či starogrécke chrámy v Paeste.
Život v škole neutíchal ani po vyučovaní. Okrem 22
krúžkov našej školy mnohí žiaci navštevovali aj oddelenia

Súkromnej základnej umeleckej školy z Ružomberka. Veríme, že aj v budúcom školskom roku využijú znovu túto
možnosť. Treba si ale uvedomiť, že prihlášky sú záväzné na
celý školský rok. Medzi vyučovacou a záujmovou činnosťou deti mali možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Počet
stravníkov sa zvyšuje. Obedy sú chutné a zdravé, za čo patrí
poďakovanie pracovníčkam školskej jedálne.
Na tvorivú prácu je potrebné vytvárať aj vhodné pracovné
prostredie. V tomto školskom roku sme mali vyučovanie
spestrené pracovným ruchom rekonštrukcie hlavnej budovy,
a tak žiaci pri vyučovaní jednotlivých predmetov mohli okrem
výkladu učebnej látky sledovať aj pracovný ruch na lešení pri
stavbe strechy a zatepľovaní budovy. Dnes sa tešíme z takmer
hotovej fasády, novej strechy, plastových okien, dverí a vynovenej školy, ktorá žiari v našej obci. Veľké ďakujeme patrí
predstaviteľom obce, obecnému zastupiteľstvu, predovšetkým pánovi starostovi za realizáciu projektu rekonštrukcie
jednej z mála základných škôl v našom regióne. Naši žiaci
dostali pekný darček nielen v podobe vynovených priestorov,
ale aj v podobe modernej výpočtovej techniky. Tú sa nám
podarilo získať aj vďaka úspechom v školských projektoch.
Naši učitelia sú zapojení do viacerých projektov v oblasti
modernizácie vyučovania a využívania informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že zrenovované
pracovné prostredie a moderná didaktická technika vytvoria
novú pracovnú atmosféru vo vyučovaní.
Toľko obzretie za uplynulým školským rokom. Čo dodať
na záver? Poďakovanie všetkým, ktorí sa na jeho priebehu
podieľali: zriaďovateľovi – starostovi obce, ktorý je vždy
ústretový a ochotný pomôcť, Rade rodičov, Rade školy,
spolupracujúcim organizáciám (CPPPaP, Pálkovo centrum,
DIC, SZUŠ, policajný zbor...) a predovšetkým pedagogickému zboru a ostatným zamestnancom ZŠ s MŠ. Všetkým
želáme príjemný zvyšok dovolenky, deťom veľa zážitkov
z prázdnin, aby sme sa onedlho spoločne s chuťou pustili
do školskej práce.
Vedenie ZŠ s MŠ

AKO ROZVÍJAŤ DETSKÚ REČ?
Hovorí sa, že porozumieť dieťaťu
je najjednoduchšie. Dieťa je úprimné, dôverčivé, zároveň jedinečné
a krásne vo svojej pravde. Čoraz
častejšie sa však v MŠ stretávame
s deťmi, u ktorých vývin reči neprebieha v súlade s ich fyzickým vekom, často zaostáva alebo
sa vyvíja nerovnomerne. Komunikačné predpoklady detí sa
následne odrážajú aj v oblasti sociálnych vzťahov. Deti sú
nepochopené, ich želania a túžby zostávajú nenaplnené,
stávajú sa vznetlivými, agresívnejšími.
Čo teda môžeme urobiť pre naše deti? Pre začiatok možno
postačí riadiť sa zásadami optimálnej komunikácie s dieťaťom:
 prejavme záujem o dieťa, usilujme sa mu porozumieť
a lepšie ho spoznať,
 komunikujme s dieťaťom tvárou v tvár (alebo pred zrkadlom) tak, aby videlo ako pohybujeme perami, jazykom,
pri vytváraní zvukov reči a slov,
 nehovorme za dieťa, poskytnime mu dostatočný čas
a priestor na vyjadrenie myšlienok a potrieb jemu vlastným spôsobom,
 vytvárajme pre dieťa dostatok komunikačných návnad,
organizujme prostredie tak, aby dieťa pociťovalo potrebu
komunikovať,
 komentujme prebiehajúcu situáciu a tak poskytnime
dieťaťu správny rečový vzor pre napodobňovanie,
 vytvárajme dostatok rôznorodých príležitostí na opakovanie nových slov a viet vždy originálnym spôsobom,
 vylaďme sa na rečovú úroveň dieťaťa, hovorme pomalšie,
v krátkych, jednoduchých vetách,
 stavajme na tom, čo dieťa vie a prepájajme poznané s novým – nepoznaným,

 rozvíjajme prehovory dieťaťa, obohacujme jeho slovník,
ale aj poznatkový systém,
 pri odstraňovaní alebo eliminovaní narušenej komunikačnej schopnosti tímovo spolupracujme: rodičia, učitelia,
logopéd,
 nespoliehajme sa na to, že reč dieťaťa napraví logopéd!!!
 náprava si vyžaduje každodennú intervenciu – hravé cvičenia viackrát denne podľa inštrukcie logopéda,
 materská škola ako inštitúcia, ponúka rodičom spoluprácu
aj v oblasti rozvoja detskej komunikácie.
Snažíme sa v súlade s logopedickou intervenciou hľadať
také spôsoby a cesty nápravy, ktoré sú pre konkrétne dieťa
najschodnejšie.
Verím, že všetci chceme byť pre naše deti komunikačnými
partnermi, že spoločným úsilím posilníme komunikačné
zručnosti našich detí tak, aby dokázali chápať a byť pochopené, počúvať a byť vypočuté.
Želáme si, aby naša materská škola naďalej ukrývala
pod svoje krídla veľa detskej jedinečnosti, výnimočnosti,
spoločnej hravosti, radosti, kooperácie a spolupatričnosti,
ako i zdravej konštruktívnej komunikácie v duchu tolerancie
a porozumenia.
Bc. Ľuboslava Mydliarová
Na konci školského roka sa chceme poďakovať rodičom, sponzorom (Peter Veselovský) ZŠ, zriaďovateľovi
za pomoc a spoluprácu pri inovácií učebného prostredia
v materskej škole, pridelenie financií na zaobstarávanie
modernejších pomôcok na edukačný proces a popriať
všetkým slnečné a ničím nerušené prázdniny.
Bc. Janka Mydliarová, zástupkyňa pre MŠ

Deti na obecnom úrade
Na obecnom úrade sme mali aj milú návštevu, v rámci vyučovania prišli na exkurziu deti druhého ročníka základnej
školy. Prezreli si kancelárske priestory a pri tejto prehliadke sa milou formou pýtali na činnosť obecného úradu a rozvoj
obce. Bolo to milé spestrenie dňa a dúfam, že deti získali aký-taký obraz o fungovaní obce a obecného úradu. Všetci sme
mali z tejto návštevy dobrý pocit.

Práce v I. polroku 2010
V Ráztockej ulici v prvom polroku tohto roka sme pracovali na viacerých miestach. V prvom rade pokračujeme vo
výstavbe telocvične z peňazí získaných mimo rozpočtu obce.
Tie boli použité na domúranie stavby, vakovanie a osadenie
okien. Ešte chceme urobiť strop, podlahu a sprevádzkovať
hraciu časť. Okolo hokejového aj futbalového ihriska sme
obkopávali plot. Zveľaďovalo sa i okolie okolo obecného
úradu. Došlo k oprave schodištia pred obecným úradom,
pribudli tu i dve nové svietidlá verejného osvetlenia.
Podieľali sme sa na viacerých projektoch cez Eurofondy
– verejné osvetlenie a zberný dvor. Okrem iných sa pracuje
aj na projekte cezhraničnej spolupráce SR – CZ.
Pracovníci na aktivačnej činnosti čistili rigoly, štiepali
drevo zo stromov od ZŠ, vykonávali čistenie verejných priestranstiev a cintorínov, uskutočňovali kosenie buriny. Bol
vykonaný pasport cintorínov, takže bude ľahšia orientácia
na cintorínoch a evidencia pochovaných ide cez počítač.
Pri futbalovom ihrisku, kde sa uskutočňuje väčšina
atraktívnych podujatí v rámci obce, sa nachádza budova
šatní, ktorá slúži nielen ako prezliekáreň pre futbalistov,
ale ju požívajú na svoju činnosť aj iné organizácie obce,
bolo potrebné uskutočniť jej údržbu. Tesne povyše budovy
sa nachádza hokejbalové a hokejové ihrisko, na ktorého
ploche vybuduje obec v spolupráci s dobrovoľníkmi v zimných mesiacoch ľadovú plochu. Pri topení ľadu dochádza
k poškodeniu izolácie, ktorú bolo potrebné opraviť. Značne
boli poškodené odtokové kanály okolo budovy, ktoré pracovníci v rámci aktivačných prác vyčistili a znovu obnovili
odtokové žľaby, aby nedochádzalo k zvlhčovaniu budovy
a odpadávaniu omietok. V budove sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá sa využíva pri podujatiach pre hostí.

Dokrývanie telocvične

Chodba, ktorá slúži ako vchod do tejto miestnosti dostala
v jarných mesiacoch nový šat.
I keď obec má prijaté VZN o voľnom pohybe psov stále sú
v našej obci občania, ktorí toto VZN nedodržujú. A svojich
štvornohých miláčikov nechávajú voľne pohybovať po otvorenom priestranstve. Aj tento problém sme začali v jarných
mesiacoch riešiť. Pomocou organizácie, ktorá má na túto
činnosť oprávnenie sa zrealizoval odchyt túlavých psov.
Občanom, ktorým bol vlastník psov známy boli upozornení
na porušovanie VZN. 7 túlavých psov bolo odvezených do
záchytného zariadenia. I keď sa niektorým vlastníkom psov
táto činnosť nepáčila máme záujem v tejto činnosti pokračovať. Voľný pohyb psov bez doprovodu vlastníka alebo v jeho
blízkosti je zakázaný. Touto činnosťou predídeme nepríjemnostiam pri riešení medziľudských vzťahov.

Hasičská stanica

Telocvičňa

Rekonštrukcia ZŠ Liptovská Lúžna
Po takmer 50 rokoch užívania, budova ZŠ v Ráztokách
dostáva nový šat. Pôvodná rovná strecha, ktorá bola viackrát
rekonštruovaná a častokrát cez ňu zatekalo aj do vyšných
učební je už nahradená valbovou strechou. Súbežne sa rieši
aj doplnkový zdroj ohrevu TUV na objekte školy solárnym
systémom ohrevu TUV vody s prepojením do jestvujúcich zásobníkov TUV v kotolni. Rekonštrukcia vyriešila požiadavku
zníženia energetickej náročnosti objektu školy a odstránenie
porúch nevyhovujúcej plochej strechy v zmysle požiadaviek
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci rekon-

štrukcie bolo zrealizované zateplenie fasády a výmena nevyhovujúcich okien za plastové okná. Zateplenie objektu bolo
zrealizované pomocou zatepľovacieho systému BAUMIT.
Zároveň bolo zrealizované uteplenie pôvodnej konštrukcie
strechy voľným rozložením tepelnej izolácie po pôvodnej
strešnej konštrukcií v pôvodnom priestore. Vonkajšie parapety boli vymenené, vnútorné plastové. Strešná krytina je
vytvorená z krytiny BRAMAC – Alpská škridla klasik. Boli vymenené okapové žľaby, odpadové zvody vrátane doplnkov.
V zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorú vydalo MŽP SR
a ňou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, bol vyriešený bezbariérový vstup z exteriéru do prízemia hlavného vstupu ZŠ a WC
v budove. Podľa projektu po zateplení školy sa dosiahne
energetická úspora vo výške 67,5 %. Nová konštrukcia strechy
bola vybudovaná tak, že zásahy do jestvujúcej strechy boli
minimálne. Pred vlastným vymurovaním obvodového plášťa
na streche boli na obvode strechy vybúrané pásy v častiach
pôvodných vrstiev strešnej konštrukcie až na konštrukciu
stropnú. Takéto pásy boli vybúrané aj pod nosné trámy.
Nové stužujúce železobetónové vence bolo stiahnuté do
stropnej konštrukcie pomocou oceľových tiahli a kotiev
HILTI MSA. Rovnako bolo prevedené ukotvenie spodných
väzných trámov. Rekonštrukcia ZŠ je riešená cez Eurofondy
a 5 % celkových nákladov na rekonštrukciu hradí obec ako

Základná škola

Hasičská stanica
Obec Lipt. Lúžna je jedna z obcí, ktorá získala financie
z regionálneho operačného programu na opatrenie 4.2 infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola
podpísaná medzi obcou Liptovská Lúžna a ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Účelom zmluvy je
spolufinancovanie projektu so spolufinancujúcim fondom,
ktorým je Európsky fond regionálneho rozvoja („ERDF“).
ERDF je jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju
najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej
spolupráce.
Charakter objektu sa rekonštrukciou nezmení a bude
naďalej slúžiť ako hasičská stanica obce Liptovská Lúžna.
Na prízemí bude z väčšej časti zachovaná vnútorná dispozícia. Zmena nastane v západnej časti, kde je pristavené nové
garážové státie. Poloha jestvujúcich garáži ostane zachovaná. Poschodie obsahuje miestnosti ako školiaca miestnosť,
kuchynka, denná miestnosť, kancelária veliteľa družstva,
príručný sklad, schodisko do podkrovia, WC, miestnosť pre
upratovačku a sprcha. Nad pristavenou garážou je miestnosť na odpočívanie a šatňa. V podkroví sú dve miestnosti,
na prízemí sa upravia priestory skladu DHM, umyvárne,
príručného skladu, pomocnej dielne, sklad technicko-materiálneho vybavenia a komunikačné priestory. Vo vnútri bude
zmenená vnútorná elektroinštalácia a upravené rozvody

Hasičská stanica

vody, kanalizácie a kúrenia, drevené okná budú nahradené
plastovými s izolovaným dvojsklom, vstupné dvere budú hliníkové, garážové vráta budú sekcionálne vyteplené tepelnou
izoláciou s lamelovými oknami. Vonkajšie zateplenie objektu
bude z expandovaného polystyrénu EPS-F. Sokel bude priteplený extrudovaným polystyrénom STYRODUR 2800C, na
ktorý sa nanesie dekoratívna omietka. Strecha v podkroví
bude zateplená tepelnou izoláciou v zložení ISOVERUNI 16
a ROLLISOL ROLL 6.
Na začiatku rekonštrukcie nám príliš neprialo počasie.
V súčasnej dobe je už stavba pod strechou. Po dokončení
bude dielo slúžiť všetkým občanom. Veď hasiči neslúžia len
sami sebe, ale chránia majetky všetkých nás. Hasičská stanica
bude najmodernejšia v okrese.

Verejné osvetlenie
V mesiaci jún sme vykonali výmenu svietidiel verejného
osvetlenia. Vymieňali sa svietidlá staré s veľkou spotrebou
(250 W, 150 W) za nové moderné a úsporné svietidlá (70 W,
50 W) s vysokou svietivosťou. Finančné prostriedky na nové
svietidlá v hodnote takmer 16 600 EUR (0,5 milióna korún)
sme získali mimo rozpočtu obce. V súčasnosti pripravujeme
projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce pre Eurofondy v hodnote 263 000 EUR (takmer 8 miliónov korún).

Výmena svetiel

Nové hasičské auto
V sobotu 22. mája prišli do našej obce minister vnútra
SR – Robert Kaliňák, prezident Hasičského a záchranného
zboru SR – Alexander Nejedlý a generálny sekretár HaZZ SR
– Vendelín Horváth odovzdať hasičské auto Tatra 148. Toto
auto by malo pomôcť naším hasičom pri likvidácií požiarov
a rôznych záchranných prácach. Staré hasičské auto Škoda
706 už nespĺňalo podmienky bezpečnosti a jeho vyše 40-ročná životnosť sa podpísala pod technický stav a kvalitu.
Nové auto T–148 prešlo generálnou opravou v hodnote
119 450 EUR (3,6 mil. Sk). Privítanie hostí spestrila dychová
hudba Lúžňanka, folklórna skupina Lúžňan a detská folklórna skupina Lúžňanček.
Prítomnosť hostí využili naši hasiči na postavenie mája.
Do stavania sa aktívne zapojil aj minister vnútra SR. Občania
prítomní na slávnosti vytvorili príjemnú atmosféru takže
hostia odchádzali z našej obce spokojní.

HASIČI OSLAVUJÚ 80 ROKOV
Rok 2010 je pre nás hasičov rokom výnimočným a to
hneď z viacerých dôvodov. V tomto roku si pripomíname 80.
výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci.
Túto významnú udalosť histórie hasičského zboru sme si
pripomenuli 4. júla, kedy sme organizovali Hasičskú nedeľu, ktorá sa niesla v duchu spomienok na generácie našich
predchodcov a vo viere zachovania tohto posolstva humanity
aj budúcimi generáciami. I keď žijeme v dobe technického
pokroku, sila prírody ako sme to mohli vidieť aj v uplynulých

týždňoch je ohromujúca a človek v boji s prírodnými živlami
vždy stojí na strane porazených. Vždy však bude potrebovať
pomoc aby mohol čeliť aspoň ich následkom. Preto musíme
uchovávať spoločenstvá tých, ktorí sú odhodlaní i napriek
možným ohrozeniam seba samých dobrovoľne podstupovať
riziko v snahe pomôcť blížnemu, ak je ohrozený na živote
alebo majetku.
Hasiči sú v týchto prípadoch tí, na ktorých sa všetci obracajú a spoliehajú. Aby sme dokázali aj my v prípade potreby

Odovzdanie automobilovej striekačky CAS 32 T 148.

účinne zasiahnuť snažíme sa spolu s predstaviteľmi obce
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre činnosť hasičov v našej
obci. V tomto smere sa nám podarilo úspešne presadiť prestavbu hasičskej zbrojnice, ktorej rekonštrukcia sa realizuje
s pomocou finančných prostriedkov získaných z eurofondov,
čím sa urobil prvý krok k vytvoreniu vhodných podmienok
pre postupné zriadenie možno aj poloprofesionálneho hasičského zboru v našej obci.
Druhým významným krokom pre zlepšenie činnosti
a zaistenie akcieschopnosti hasičského zboru je obnova jeho
technického vybavenia. Aj v tejto oblasti sa nám v tomto roku
podarilo dosiahnuť maximum čoho výsledok je cisternová
automobilová striekačka CAS 32 na podvozku Tatra 148,
ktorú nám 22. mája slávnostne odovzdal minister vnútra
p. Kaliňák.
Zato, že sa dnes môžeme tešiť z novej striekačky a v jeseni aj z modernejšej a priestrannejšej hasičskej zbrojnice

vďačíme predovšetkým našim predchodcom, ktorí položili
silné základy pre činnosť zboru, ktorí sa postupne stali známi nie len za hranicami obce ale svojimi výkonmi a prácou
v oblasti dobrovoľnej požiarnej ochrany aj v rámci celého
Slovenska.
Poďakovanie patrí aj starostovi obce za jeho vynaložené
úsilie pri vybavovaní náležitosti ohľadom oboch spomenutých
zámerov, ktoré sú hlavne vďaka nemu dnes už realitou.
Aký krajší darček by sme si mohli k tomuto peknému
okrúhlemu jubileu priať. To čo je dnes už realitou bolo ešte
pred nedávnom pre nás len krásnym snom, ktorý sa vďaka
odhodlaniu jednotlivcov a túžbe nás všetkých naplnil.
Prajem preto nášmu zboru aby mal aj naďalej vo svojich
radoch takých členov, ktorí budú s hrdosťou pokračovať
v ceste, na ktorú sa pred osemdesiatimi rokmi vydali naši
predkovia.
veliteľ hasičského zboru

Lúžňanský blyskáč – brigáda
Dňa 10. 4. 2010 sa konala brigáda Lúžňanských rybárov
pri čistení nášho potoka Lúžňanka. Nakoľko je evidovaných
asi 50 rybárov SRZ z našej obce a každý člen ma povinnosť
odpracovať 1-dňovú brigádnickú činnosť. Tejto aktivity sa
zúčastnila asi polovica členov, veď by nebolo rozumne aby
sme si neskrášlili Náš rybársky revír.

Škoda že Náš potok už niekoľko rokov zíva prázdnotou
rýb. Veď čomu sa môžeme čudovať, pri čistení sme to videli.
Vo vode sa nachádzalo všetko možné – plasty, handry, uhynuté zvieratá, domáce spotrebiče.
Našu aktivitu si prišli skontrolovať aj predstavitelia
SRZ (slovensky rybársky zväz) Ružomberok ktorú vysoko
hodnotili a aj ocenili prísľubom
že zarybnia Náš potok pstruhom
potočným. Ale ak aj naďalej budú
nezodpovedný občania používať
potok ako splachovaciu stoku všetko
úsilie bude márne. Veď ak aj človek
chce žiť v čistom prostredí tak isto aj
ta ryba a možno si aj povie v takejto
špine mam plávať? No tak toto nie
– odchádzam.
Sú obce v okolí ktoré mali podobne problémy zo znečistením svojich
potokov a teraz hrdo vyhlasujú
– k nám do vôd sa vracajú pstruhy,
lipne ale aj raky. Bude to aj u nás???.
Veď mame na to podmienky funguje
odvoz akéhokoľvek odpadu- stačí iba
trochu chcieť.
PETROV ZDAR
Rybári z L. Lúžnej

Čistenie Lúžňanky

Jarný rez ovocných drevín
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Ružomberku v spolupráci s obcou Liptovská Lúžna usporiadal
II. ročník Okresnej súťaže v reze ovocných drevín, ktorá sa
uskutočnila dňa 17. apríla v našej obci. Súťaže sa zúčastnili
záhradkári z celého okresu medzi nimi aj dvaja naši občania
Milan Hlad a Jaroslav Staš. Predsedom hodnotiacej komisie
bol Ing. Eduard Jakubek – podpredseda Slovenského zväzu
záhradkárov.
Tento v úvode súťažného dňa oboznámil súťažiacich ako
aj všetkých prítomných záujemcov so spôsobom omladzovacieho rezu jabloní a novými informáciami k tejto téme.
Niektoré informácie boli naozaj nové a rozšírili naše poznatky
o pestovaní ovocných drevín. Samotná súťaž prebiehala na
ovocných stromoch Cypriána Veselovského, Viliama Staša
a Jána Veselovského – Maťuga. Hodnotiaca komisia vyhodnotila kvalitu a účelnosť rezu a stanovila poradie súťažiacich,
ktorí obdržali vecné ceny. Nás teší, že na treťom mieste sa
umiestnil aj náš občan Jaroslav Staš.

Zo života SZPB – Liptovská Lúžna
Naša organizácia SZPB – L. Lúžna pracuje už s veľmi
malým počtom členov. Znižuje sa to vysokým vekom, je
nás 75 členov. Preto veľmi pekne sa chcem poďakovať
obecnému úradu L. Lúžna pánovi starostovi a prednostovi
úradu o veľmi dobrú a kvalitnú prácu s našou organizáciou
SZPB L. Lúžna. Dňa 6. 4. 2010 sme oslavovali 65. výročie
„Oslobodenia“- Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie
vlasti. Minister obrany Slovenskej republiky udelil pamätné
medaily našim 11 ešte žijúcim priamym účastníkom odboja.

Naši priami účastníci odboja vojaci a partizáni dostali pamätné medaily, boli im odovzdané v kultúrnom dome pánom
predsedom SZPB p. Vajdom z Ružomberka a p. starostom
Ing. Husarčíkom L. Lúžna a p. predsedníčkou SZPB L. Lúžna
p. Chlepkovou. Oslava bola spojená so záhradkármi, posedenie bolo pri dobrom guláši. Prajeme im veľa síl a zdravia
do ďalšieho života.
Kvetoslava Chlepková
p. org. L. Lúžna

Divoké skládky
Hoci v našej obci je zabezpečený zber komunálneho
odpadu a separovaný zber odpadu, je veľa miest v našom
katastri kde sa nachádzajú divoké skládky. Žiaľ tieto v prevažnej väčšine tvoria občania našej obce. Znečisťujú tým
prírodu a životné prostredie. Nie je nič príjemné keď sa idete
prejsť do prírody a nájdete tu odpad rôzneho druhu. Jednu
z takýchto skládok sme zlikvidovali v jarných mesiacoch. Išlo
o cestu k lyžiarskemu vleku, kde bol uložený odpad veľkého
rozsahu. Dúfame, že tento priestor ostane v budúcnosti čistý
a divoké skládky v obci budú minulosťou.

Z činnosti ZO JDS v Liptovskej Lúžnej za I. polrok 2010
Významnou súčasťou v činnosti našej organizácie sa stalo
zvyšovanie členskej základne, ale aj poriadanie vlastných
akcií a účasť na celookresných akciách.
Na VČS v januári 2010 sme vyhodnotili našu činnosť od
založenia 6. 8. 2009 do 31. 12. 2009. Do našich radov sme
slávnostne prijali 3 členov. V súčasnej dobe je v evidencií 50
členov. Naša aktivita i v tomto roku prebieha podľa plánu 1x
mesačne v priestoroch kultúrneho domu.
Vo februári sme sa zúčastnili na fašiangovom posedení
s pohostením. O dobrú náladu v atmosfére ľudových piesní
sa pričinili členky vlastným programom.
Z príležitosti MDŽ sme sa v marci oboznámili s históriou
tohto významného dňa. Pripomenuli sme si postavenie a úlohu ženy v spoločnosti. MDŽ by sa mal opäť dôstojne vrátiť do
súčasného kalendára, lebo naň nezabúdal ani samotný pápež
Ján Pavol II., ktorý mal na zreteli, že nie každá žena môže
byť matkou, ale každá matka je súčasne ženou. V tento deň
sme privítali medzi nami p. MUDr. A. Lekovú, ktorá vystúpila
s prednáškou: Osteoporóza kostí.
Pred Veľkou nocou sa postaralo 10 členiek o úpravu kvetinových záhonov a priestoru v okolí kostola.

V apríli sme vyhlásili súťaž: O najkrajšiu kvetinovú záhradu v obci. Plánovaný zájazd na výstavu kvetov Flóra Bratislava
sme neuskutočnili.
2. májová nedeľa je vyhradená pre všetky matky. Na slávnostnej členskej schôdzi sme si pripomenuli tento významný
sviatok vlastným kultúrnym programom. Slávnostnú atmosféru umocnilo i kultúrne vystúpenie žiakov ŠKD a účasť
starostu obce p. Ing. A. Husarčíka.
V oblasti zdravotnej výchovy a osvety sme sa pomocou
prednášok snažili dostať do vedomia našich členov zdravý
spôsob uchovania tela i mysle.
Jún sa niesol v znamení blížiacich sa volieb. Na spoločnom stretnutí sme zdôraznili nevyhnutnú účasť každého
člena na voľbách.
Naplánovaný zber liečivých rastlín v júni sme pre nepriaznivé počasie nevykonali. Niektoré nesplnené akcie sa stanú
súčasťou plánu na II. polrok 2010.
V Lipt. Lúžnej 24. 6. 2010
Anastázia Svrčanová
predsedníčka ZO JDS V L. Lúžnej

Jarmok v Lužné na Morave
8. mája 2010 sa zástupcovia našej obce zúčastnili na treťom ročníku Luženského jarmaku v našej družobnej obci
Lužná na Morave. K dobrému priebehu kultúrneho podujatia
prispeli aj naše súbory dychová hudba Lúžňanka a folklórna
skupina Lúžňan. Celý jarmok sprevádzalo veľké množstvo
stánkov s rôznym tovarom, ukážky remesiel a chovu domácich zvierat. Prekvapilo nás aj veľké množstvo ľudí, ktoré sa
od rána zúčastnili jarmoku. Prítomní boli aj hostia z Lužné
u Rakovníka, ktorí taktiež predviedli svoj kultúrny prog-

FS Lúžňan

ram. Zástupcovia všetkých troch obcí na stretnutí spresnili
podmienky futbalového turnaja, ktorý sa uskutoční 24. júla
2010 v Lužnej u Rakovníka. Zaujímavosťou je, že futbalistov
v Lužnej na Morave trénuje náš občan Štefan Kasančík.
Občania Lužnej na Morave sa zúčastnili v našej obci prehliadky dychových hudieb Lúžňanský barytón, kde vystúpila
aj ich hudobná skupina Veselá Pietka, ktorá vytvorila výbornú
atmosféru a zabavila účastníkov podujatia. Dúfame, že naše
družobné vzťahy sa budú naďalej rozvíjať.

DH Lúžňanka
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Z našej matriky – 1. polrok 2010
Narodenie:
Denis Targoš, Ester Mydliarová, Eliška
Bullová, Filip Staš, Matúš Mráz, Jasmina
Rudlová, Katarína Sirotová,
Liana Črepová.
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.
Sobáš mimo našej obce:
Mário Veselovský a Ivana Sliacka.

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.
Štatistika:
narodení: 8, prisťahovaní: 11, odsťahovaní: 9, umretí: 14,
počet obyvateľov k 30. 6. 2010: 2900
Mgr. Eva Veselovská, matrikárka

Uvítanie detí do života
Keď sa narodí človek,
akoby ti vráska z čela ubudla.
A povieš, neplač,
svet stojí za to.
Zrodil sa človek,
A čo je krajšie,
čo môže byť viac?
Ani tento rok sme nemohli zabudnúť na našich najmenších. Dňa 13. marca 2010 sa v sobášnej miestnosti obecného
úradu uskutočnilo vítanie najmladších občanov do života.
Vítali sme 39 detí, ktoré sa narodili v roku 2009, z toho bolo
19 dievčat a 20 chlapcov.
Deti z nášho folklórneho súboru Lúžňanček spríjemnili
túto milú slávnosť peknými piesňami a básňami, ktoré si
pripravili. Rodičom sa prihovoril starosta obce, zablahoželal
im a odovzdal darčeky i finančnú hotovosť.

Vítanie detí

Milí rodičia, želáme Vám, aby Vaše deti boli zdravé, aby
prežívali radostné detstvo. Až ich povediete pri ich prvých
životných krôčikoch, nech ich z jednej strany pridŕža pevnou
rukou otec, z druhej strany, nech im poskytne starostlivú
ochranu milujúca matka.
Do života sme vítali tieto deti: Matej Glemba, Alexander Babušík, Nela Hladová, Lusia Serafínová, Alexandra Chlepková,
Jakub Veselovský, Joanna Syrovatka, Filip Glemba, Katarína
Mária Tišťanová, Adrián Tišťan, Estera Mlynarčíková, Miroslav
Domien, Miroslava Tabáková, Bruno Džubera, Vratko Belorit,
Mária Mydliarová, Jonáš Veselovský, Dárius Ondrášik, Adam
Chlepko, Sofia Jacková, Lucia Weissová, Kristína Dudášová,
Matthias Mydliar, Martin Demikát, Maroš Sirota, Tamara Jánošíková, Sandra Hladová, Adam Mlynárik, Chiara Dudášová,
Adela Tišťanová, Patrícia Kurpašová, Branislav Staš, Adam
Oparty, Natália Potkanová, Sofia Pajunková, Adam Veselovský,
Lukáš Banáš, Vanesa Žihlavníková, Matyas Kasančík.����� OcÚ

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Nadišiel čas školských prázdnin, čas dovoleniek, rekreácie,
oddychu a zotavovania. Počas dvoch prázdninových mesiacov
takmer každý zatúži stráviť voľné chvíle v prírode, pri vode,
v lese, na chate či na chalupe. Nemožno zabudnúť ani na stále
početnú skupinu ľudí, ktorí holdujú tzv. vysokým horám.
Náš klub patrí už roky medzi najaktívnejšie organizácie
v obci, o čom Vás presvedčíme v nasledujúcich riadkoch.
Ako všetci veľmi dobre viete, turistický oddiel organizuje
v našej obci počas celého roka tie najnavštevovanejšie akcie.
V letných mesiacoch sú to viacdenné akcie, ako výstup na
Chochuľu a výstup na Salatín a v zimnej sezóne sú to už
teraz neodmysliteľné preteky na saniach a pre tých menších
preteky na igelitových vreciach.
V marci sme sa v príjemnej atmosfére zišli na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala na chate MAGURKA.

Keďže náš oddiel bol dlhší čas bez predsedu, zvolili sme
si nový výbor. Taktiež boli medzi nás prijatí noví členovia.
Naša základňa sa rozšírila na 29 členov. V prvých mesiacoch
tohto roku sme zorganizovali 2 brigády – čistenie pasienkov
za dedinou.
Dovoľte v mene Klubu slovenských turistov Liptovská
Lúžna pozvať všetkých Vás – domácich i chalupárov, všetkých vekových kategórií, na ďalšie akcie, ktoré sa uskutočnia
v priebehu roka:
• 1. júl 2010 Celoslovenský zraz turistov Dolný Kubín
• 18. júl 2010 Výstup na Veľkú Chochuľu
• 13. – 15. augusta 2010 Salatínske návraty
• 14. august 2010 Národný výstup na Kriváň
• 26. december 2010 Štefanský výstup na Salatín
• 31. december 2010 Silvestrovský výstup na Fedorku

Jarná lyžovačka
Príroda v okolí našej obce ponúka veľké množstvo pohybových aktivít. V jarných mesiacoch, keď už v nižších polohách
nie je sneh, ale na Prašivej je ho ešte dostatok, čoraz viac
vyznávačov lyžiarskeho a skialpinistického športu využíva
možnosť jarnej lyžovačky na svahoch Veľkej hole. Hoci výstup

na vrchol je namáhavý, odmenou je krásny pohľad do údolia
našej obce a celého okolia. Taktiež lyžovačka pri peknom
počasí je zadosťučinením za vynaloženú námahu pri výstupe.
Je potešujúce, že túto jarnú turistiku vykonáva čoraz viac
záujemcov a sú ochotní spraviť niečo pre svoje zdravie.

Na Veľkej Holi

Lyžiarsky oddiel TJ Partizán

Hokejový turnaj

Lyžiarska sezóna 2009/2010 bola opäť poznačená už
tradičným nedostatkom snehu. Dalo by sa povedať, že išlo
o jednu z doteraz najslabších zimných sezón nie len na sneh,
ale aj z finančného hľadiska, čo je vo vzájomnej súvislosti.
Pred lyžiarskou sezónou sme zabezpečili vykonanie revíznej
správy lyžiarskeho zariadenia. Ešte koncom januára 2010
sme uvažovali o zastavení prevádzky lyžiarskeho vleku
pre verejnosť z technických príčin. Hrozila nám nákladná
rekonštrukcia vleku, na ktorú TJ nemá finančné prostriedky. Tento stav sa nám podarilo vyriešiť a vlek pripraviť na
prevádzku. Za účasti niektorých členov sa nám podarilo po
dlhých rokoch zorganizovať Silvestrovskú zábavu. Napriek
obavám sme zorganizovali a uskutočnili aj Veľkonočnú
zábavu. Nakoľko fungujeme len na prírodnom snehu naša
činnosť bola poznačená vplyvom nepriaznivého počasia
a zlých snehových podmienok. I keď snehová pokrývka
trvala krátku dobu, vlek sa podarilo prevádzkovať na cca 3
týždne. V tomto čase sa stihol zrealizovať lyžiarsky výcvik
pre žiakov ZŠ Liptovská Lúžna.
Naša organizácia má v pláne rozvíjať sa a naďalej fungovať
za účelom zvyšovania lyžiarskej úrovne detí prevažne z našej
obce. V súčasnej dobe, keď kríza poznačila takmer všetky
odvetvia nášho hospodárstva sa boríme s týmto problémom
aj my, preto sa chcem na tomto mieste zároveň poďakovať
všetkým za ochotu a vykonanú činnosť, ako aj za podporu
našej činnosti v budúcnosti.
Za LO TJ Partizán Ing. Martin Jánošík

V januári usporiadali Hokejoví nadšenci hokejový turnaj za
účasti troch mužstiev z našej obce. Vyznávači tohto športu si
prišli na svoje a hrali s vysokým nasadením. Stretli sa tu mladí
aj starší nadšenci, čo len prispelo k dobrej atmosfére turnaja.
Vyhralo družstvo hokejových nadšencov ale víťazi boli všetci
účastníci turnaja lebo spravili niečo pre svoje zdravie. Touto
cestou chcem poďakovať Jánovi Fidesovi a jeho priateľom za
starostlivosť o ľadovú plochu. Pomáhajú tým aj naším deťom,
ktoré tu majú v zimných mesiacoch telocvik.

Víťazi turnaja

Obecný futbalový klub
DORAST
Nad lúžňanským dorastom visel zostupový meč už pár
rokov. Tento rok už sekol. Po 12 rokoch v 5. lige sme sa
ocitli v 1. triede, čo je smutné. Kde hľadať príčinu tohto
neúspechu?
Boli tu zranenia, choroby, ale hlavný dôvod pádu bola
nedostatočná dochádzka na tréning. Žiadna zimná príprava,
ale aj neochota dať futbalu viac, ako aj slabá životospráva

niektorých jednotlivcov sa podpísali pod zostup dorastu
o súťaž nižšie. Súťaž bola poprepletaná skvelými výkonmi,
ale aj zahanbujúcimi momentmi. Sú tu chlapci, ktorí berú
futbal vážne a preto dostali šancu aj v „A“ mužstve a máme
povinnosť sa im venovať aj naďalej. Chlapcom, ktorí v doraste
končia prajem úspešnú budúcnosť v Áčku, ostatným veľa
šťastia v budúcom ročníku.

„A“ MUŽSTVO
Futbalová jar sa začala 4. 4. 2010 víťazstvom nad Hrboltovou
3:2 a skončila sa 20. 6. 2010 taktiež víťazstvom nad Hubovou 1:0
Mohlo by sa zdať, že lúžňanský futbal je bez problémov, ale nie
je to pravda. Po vydarenej zimnej príprave sme mali v úmysle
hrať v pokojnom strede tabuľky, ale iba dva body dovezené
z ihrísk súperov sú veľmi malým úspechom. Naopak doma sme
stratili tri body a hra o záchranu v súťaži sa stala realitou.
Niektoré zápasy sme nezvládli vôbec (Ľubeľa – L. Lúžna
6:0, Východná – L. Lúžna 3:0), v týchto zápasoch chlapcom
chýbalo bojovné srdce, ale aj chuť hrať futbal. Naopak v iných
súbojoch sme boli lepší (B. Potok – L. Lúžna 2:1, L. Lúžna
– P. Ľupča 1:3), tu nám zase chýbalo športové šťastie. Zaskočilo nás aj veľmi veľa dlhodobých zranení, ale aj to, že
niektorí naši hráči majú problém so životosprávou. Nebyť
týchto okolností určite sme na tom podstatne lepšie.
Nová správna rada, ktorá pracuje od marca vytvorila chlapcom podmienky aké tu v minulosti nemali a preto právom žiada od nich podstatne lepšie výsledky, hru a prístup. Myslím,
že pri poctivejšom prístupe je to reálna požiadavka.
V mene správnej rady OFK chcem hráčom, ktorí končia
s aktívnou kariérou poďakovať za roky strávené v lúžňanskom
drese a zaželať im veľa zdravia, rodinnej pohody a úspešný
prestup medzi funkcionárov.

Peter Veselovský (Maťuga) – 21 rokov v „A“ mužstve, 4 roky
dorast • Emil Targoš – 21 rokov v „A“ mužstve, 4 roky dorast •
Jaroslav Martoš – 20 rokov v „A“ mužstve, 4 roky dorast.
Daniel Veselovský
prezident OFK L. Lúžna

„A“ mužstvo

ŽIACI
Po dostačujúcej zimnej príprave, kde možno vyjadriť
spokojnosť s prístupom a dochádzkou hráčov na tréning bolo
mužstvo pripravené na jarnú časť. S dosiahnutými bodmi,
výhrami prehrami a skóre sme skončili na 5. mieste, čo nie
je umiestnenie pre toto mužstvo, ktoré má určite na viac.
Najviac mrzia doma pomerne ľahko stratené body s lídrami

našej tabuľky, kde sme ich dokázali potrápiť, ale nedokázali
nad nimi zvíťaziť. Aj tieto zápasy naznačovali, že mužstvo
sa vyvíja smerom vpred a je schopné bojovať o prvé priečky.
Dúfame, že chlapci sa z takýchto zápasov poučia a niečo
pozitívne si vezmú do budúcnosti.
Michal Veselovský, tréner

KORMANOV POHÁR
Kormanov pohár je názov oblastnej futbalovej súťaže,
určenej pre najmladších a mladších žiakov. O túto súťaž
prejavilo záujem 7 družstiev vrátane Liptovskej Lúžnej.
Súťaž je rozdelená na jesennú a jarnú časť. Trieda A pozostáva z družstiev Ružomberského okresu a trieda B z družstiev
okresu Liptovský Mikuláš.
V Liptovskej Lúžnej sa vytvorili výborné tréningové podmienky, pod odborným vedením vedúceho mužstva Petra
Veselovského a trénerov: Igora Husarčíka a Mgr. Martina
Mihálika. Aj to je príčina enormného záujmu zo strany mládeže o futbal členstvo v tíme „kormanovcov“.
Jarnú časť tejto súťaže majú naši najmenší futbalisti úspešne za sebou. V ročníku 2009/2010 chlapci z L. Lúžnej obhájili
minuloročnú tabuľkovú pozíciu a teda vynikajúce 2. miesto

hneď za favoritom skupiny – Ružomberkom. Zo 14 zápasov
dosiahli úžasnú bilanciu: 10 výhier, 2 remízy a 2 prehry, pričom zdolali aj víťaza skupiny Ružomberok – v pomere 1:0. Zo
širokého kádra sa podarilo trénerom vytvoriť silnú základnú
zostavu s rovnocennými hráčmi na všetkých postoch, čo potvrdila výborná jesenná časť súťaže (zo 7 zápasov: 6 výhier a 1
prehra). Enormný záujem chlapcov o tréningy a zápasy potešil
najmä trénerov a funkcionárov klubu, obce i samých seba.
Poďakovanie patrí aj OFK L. Lúžna za vytvorenie vhodných
súťažných podmienok a organizačné zabezpečenie súťaže.
V budúcom ročníku čakajú „kormanovcov“ zmeny v základnej zostave a veľa tréningovej a zápasovej práce. Preto
športu zdar a futbalu zvlášť.
Mgr. Martin Mihalík, tréner

Sezóna: 2009/2010 Trieda: II. A trieda žiaci
klub

Sezóna: 2009/2010 Trieda: Kormanov pohár A mladší žiaci

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1 Lipt. Revúce

18

18

0

0

115 : 10

54

2 Lúčky

18

12

3

3

82 : 27

39

3 Ľubeľa

18

12

2

4

99 : 31

38

4 Komjatná

18

11

3

4

58 : 39

36

5 Lipt. Lúžna

18

11

0

7

69 : 32

6 L. Sielnica

18

6

0

12

7 Ivachnová

18

5

2

8 Lipt. Teplá

18

5

9 Kvačany

18

10 P. Ľupča

18

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1 Ružomberok

14

12

1

1

82 : 10

37

2 Lipt. Lúžna

14

10

2

2

47 : 20

32

3 Kalameny

14

8

3

3

62 : 24

27

33

4 Švošov

14

7

2

5

37 : 19

23

36 : 57

18

5 Lisková

14

5

3

6

38 : 30

18

11

44 : 69

17

0

13

40 : 58

15

6 Lipt. Sliače

14

3

2

9

20 : 68

11

4

2

12

26 : 47

14

7 Lipt. Teplá

14

2

1

11

21 : 63

7

0

0

18

1 : 200

0

8 Ľubochňa

14

2

0

12

16 : 89

6

skóre

body

Sezóna: 2009/2010 V. liga dorast – skupina B
klub

klub

zápasy výhry remízy prehry

Sezóna: 2009/2010 Trieda: II. trieda dospelí
skóre

body

klub

zápasy výhry remízy prehry

1 Trstená

26

17

6

3

79 : 24

57

1 Biely Potok

26

20

3

3

73 : 26

63

2 Rabča

26

18

1

7

72 : 39

55

2 Hubová

26

15

6

5

72 : 25

51

3 Vrútky

26

16

2

8

80 : 29

50

3 Ľubeľa

26

16

3

7

61 : 37

51

4 Or. Veselé

26

15

3

8

60 : 37

48

4 Východná

26

15

3

8

62 : 44

48

5 Likavka

26

14

3

9

64 : 35

45

5 Lipt. Kokava

26

13

4

9

64 : 45

43

6 Ľubochňa

26

13

3

10

61 : 55

42

6 P. Ľupča

26

12

6

8

47 : 48

42

7 Turč. Teplice

26

12

5

9

56 : 41

41

7 Bobrovec

26

12

4

10

52 : 35

40

8 Sihelné

26

11

5

10

47 : 43

38

8 Hybe

26

9

5

12

32 : 36

32

9 Liesek

26

10

7

9

54 : 41

37

9 L. Štiavnička

26

10

1

15

46 : 51

31

10 Zuberec

26

10

2

14

43 : 57

32

10 Lipt. Lúžna

26

9

4

13

38 : 53

31

11 LM – Palúdzka

26

9

2

15

53 : 67

29

11 Vavrišovo

26

8

7

11

41 : 37

31

12 Lipt. Lúžna

26

9

1

16

37 : 73

28

12 Uhorská Ves

26

9

3

14

41 : 63

30

13 Mošovce

26

6

1

19

31 : 95

19

13 Hrboltová

26

5

3

18

40 : 94

18

14 Svätý Kríž

26

1

1

24

14 : 115

1

14 Stankovany

26

2

2

22

21 : 96

8

Ukončenie sezóny
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