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ROZMARY LETA
Tohtoročné leto naozaj začalo vrtošivo, aspoň čo sa počasia týka. Navzdory kalendáru, od apríla až k záveru školského roka, sa slniečko vyškieralo do okien školy celé vyučovanie, aby sa cez poslednú vyučovaciu hodinu skrylo
a dovolilo mrakom vyliať celú zásobu vody na prostovlasé
i očapicované hlávky detí cestou zo školy. Keď lúče šteklia
tvár, ťažko sa učí, keď prší, lepšie by sa spalo, než učilo.
Potom aj správanie býva vrtošivé a nemôžme sa čudovať, že
mnohí žiaci (aj učitelia) posledné týždne v škole zvládajú
len silou vôle a najvyššou métou je pre nich začiatok veľkých
prázdnin. Napriek tomu sa my, malí, veľkí i dospelácki školáci, máme čím pochváliť.
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo základnú školu
201 žiakov, z nich 5 plnilo dochádzku osobitným spôsobom
(v zahraničí), u nás robia komisionálne skúšky. V školskom
klube detí máme dve oddelenia s 55 žiakmi. Edukáciu zabezpečovalo 18 pedagogických zamestnancov, o chod školy
sa staralo aj 6 prevádzkových zamestnancov a 4 pracovníčky
školskej jedálne. Výchovno-vyučovací proces sa riadil školským vzdelávacím programom S úsmevom za poznaním
a inovovaným programom v prvom, druhom, treťom, piatom,
šiestom a siedmom ročníku. Po výstupných testoch, záverečných previerkach z jednotlivých vyučovacích predmetov,
opakovaní a skúšaní, prišlo zaslúžené vysvedčenie. Mnohí
sa môžu pochváliť samými jednotkami, iným sa darilo menej,
niektorí si musia učivo zopakovať a pripraviť sa na reparát.
Na tomto mieste si dovolím apelovať na rodičov, aby netrestali svoje deti za zlé vysvedčenie. Nedá sa dohnať za posledné
týždne to, čo sa v priebehu roka zanedbalo. Berme to pozitívne – bude čo zlepšovať v budúcom školskom roku. Možno
treba deťom viac pomáhať, možno od nich viac vyžadovať,
možno dohliadnuť na ich trávenie času po príchode zo školy...
Tak ako v každej dobrej rodine je stredobodom záujmu
dieťa, aj v našej veľkej školskej rodine je to žiak, každé jedno
dieťa so svojimi predpokladmi, radosťami i starosťami, o ktoré sa staráme, sprevádzame ho školským životom. No starostlivých rodičov mu nikdy nenahradíme. Pomáhame mu
získať kompetencie pre život, komunikovať, spolupracovať,
riešiť problémy, prezentovať sa. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti na vyučovacích hodinách poskytujeme množstvo
podporných činností: aktivity oddelení ŠKD, 22 záujmových
útvarov rôzneho zamerania, alokované pracoviská SZUŠ
Dotyk, ZUŠ P. Bohúňa, predmetové i zábavné podujatia,
súťaže, projekty.
Naša škola sa zapojila do viacerých predmetových súťaží.
Najlepší matematici bodovali v pytagoriáde, v okresnom
kole (OK) sa najviac darilo Miriam Pažítkovej, Liliane Glembovej, Lucii Weissovej, Nele Hladovej, Dávidovi Prievalskému, Monike Ďzuganovej, Nikole Glembovej, Marcovi Mihálikovi, Nade Chlepkovej, Filipovi Janíkovi. V matematickej
olympiáde nás v OK reprezentovali: Simona Timková, Nikola Stašová, Naďa Chlepková, Christián Chlepko, Viktória

Jarošová (3. m.). V medzinárodnej matematickej súťaží
Klokan boli úspešní: Andreas Kurpaš, Timotej Weiss (šampión školy), ktorí sa umiestnili v prvej percentuálnej 20-tke
na Slovensku. Rétorické zručností prejavili žiaci v súťaži
Štúrov Zvolen, v regionálnom kole nás zastupovali: Nina
Sofia Veselovská a Alexandra Turoňová. V prednese povestí
Šaliansky Maťko do OK postúpili: Liliana Fidesová (1. m.),
Liliana Črepová, Veronika Rakučáková. Liliana Fidesová,
ktorá v OK zvíťazila, postúpila do krajského kola. V prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín do OK postúpili:
Liliana Fidesová (3. m.), Nela Hladová, Nina Hanusová,
Naďa Chlepková, Sára Fidesová, Kristína Prievalská. V olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry nás v OK reprezentovala Sára Fidesová (3. m.), v olympiáde z anglického
jazyka Denisa Mydliarová (7. m.). V súťaži Slávik Slovenska
v škole zvíťazili Laura Chovancová a Naďa Chlepková. Aj
športovci sa zapojili do mnohých školských a oblastných
súťaží: vybíjaná, Memoriál Dušana Vierika v halovom futbale, Coca-cola cup vo veľkom futbale, minifutbal žiaci, minifutbal žiačky, atletika... Najväčšie úspechy dosiahla Sandra
Bystričanová v cezpoľnom behu (2. m.). Tradične sa nám
darilo vo výtvarných súťažiach: Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova, Hasiči, Vesmír očami detí, Kreatívne dokreslené (v OK zvíťazila Veronika Rakučáková, ocenené práce
majú Nina Sofia Veselovská, Patrícia Hubová, Ema Smišeková), Prírodné riešenia pre vodu, Od stromu k zošitu, Ornamentálna mapa Slovenska. Žiaci mali možnosť zapojiť sa aj
do mnohých vlastných školských vedomostných i zábavných
súťaží a kvízov. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom,
učiteľom za prípravu a organizáciu, blahoželáme víťazom.
Cenu riaditeľa školy za reprezentáciu školy počas celej
školskej dochádzky získala absolventka Sára Fidesová. Blahoželáme!
Úspešní boli naši piataci, keď v novembrovom Testovaní
5 v matematike i v slovenskom jazyku a literatúre dosiahli

Deň Zeme.
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nadpriemernú úroveň, oproti slovenskému priemeru o vyše
10 %. V aprílovom Testovaní 9 dosiahli naši deviataci v rámci Slovenska nadpriemernú úroveň v matematike. Štvrtáci
a ôsmaci sa zúčastnili elektronických testovaní NUCEM
v slovenskom i v nemeckom jazyku, v matematike, očakávame dobré výsledky. Pre nás, pedagógov, je to zadosťučinenie,
že svoju prácu robíme na profesionálnej úrovni.
Aj v tomto školskom roku učitelia zorganizovali pre žiakov
zaujímavé podujatia: slávnostný zápis do prvého ročníka,
projekt Číta celá rodina, besedy o knihách, medzinárodný
deň knižníc, noc v škole Uspávanka s rozprávkou, Záložka
do knihy spája školy, Pasovanie prvákov za čitateľov, literárne kvízy, súťaže o najkrajšie triedy, týždeň Hovorme o jedle,
pečenie zdravých keksíkov, medovníčkov, Moja skupina
varí lepšie, Bez servítky, Deň chleba, Deň jablka, Deň vody,
Deň Zeme, Deň narcisov (pre ligu proti rakovine za narcisy
vyzbierané 189 eur), Biela pastelka, Návrat do minulosti,
žiacka konferencia, Deň detí (súťaže pripravili naši deviataci), projekty Správaj sa normálne, Rozhodneš sa správne,
Čas premien, projekt Space, návštevy dopravného ihriska,
ďalšie projekty regionálnej výchovy, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej
výchovy, výchovy k ľudským právam, mediálnej výchovy,
divadelné predstavenia, výchovné koncerty, zberové aktivity,
vydávanie školského časopisu, kultúrne programy pre verejnosť obce (Predvianočný čas, Deň rodičov), Mikuláš, exkurzie (v regióne Liptov, na Slovensku, v Poľsku (Osvienčim),
školské výlety, školské výlety za odmenu s n. p. Lesy SR,
zahraničný relaxačno-náučný zájazd (Chorvátsko), lyžiarsky
výcvik, plavecký výcvik... Po prvýkrát organizujeme školu
v prírode pre štvrtákov v rekreačnom stredisku Oravice.
Folklórno-tanečný krúžok Lúžňanček vystúpil na spoločen-

ských podujatiach v obci (mesiac úcty k starším, uvítanie
detí do života, hasičský ples, pozdrav darcom krvi...). Rodičovské združenie zorganizovalo vydarený maškarný ples,
bolo nápomocné pri viacerých aktivitách, pripravovalo darčeky a občerstvenie, ozvučenie, ochotné mamy z RZ grilovali špekáčiky a chystali zeleninové oblohy pre detí na MDD.
Veľmi dôležitá je komunikácia s rodičmi. Ďakujeme za
spoluprácu Rade rodičovského združenia pod vedením pani
Anny Mydliarovej, ktorá je vždy ochotná, iniciatívna a obetavá pomôcť správnej veci.
Oceňujeme starostlivosť zriaďovateľa o našu školu na čele
s pánom starostom Ing. Albínom Husarčíkom. Promptne
a ochotne participuje pri zabezpečovaní jej plynulej prevádzky. Aj vďaka predstaviteľom Obce Liptovská Lúžna sa môžeme pochváliť peknými priestormi a dobrým vybavením.
Ďakujeme Rade školy pod vedením Mgr. Miroslavy Šiculiakovej, spolupracujúcim organizáciám, najmä Nízkoprahovému dennému centru Prerod za intervencie pre žiakov,
kolegyniam z materskej školy pod vedením Bc. Janky Mydliarovej, vychovávateľkám ŠKD, všetkým prevádzkovým
zamestnancom ZŠ s MŠ a školskej jedálne pod vedením pani
Viery Veselovskej, celému pedagogickému zboru na čele
s riaditeľom školy PaedDr. Mariánom Mikulkom za obetavú
prácu v škole.
Nielen počasie, ale aj deti majú svoje rozmary. Čas prázdnin je obdobím, kedy im ubudne povinností, možno si nebudú vedieť poradiť s voľným časom. Je na rodičoch určiť
deťom hranice a nedovoliť im premrhať ho vo virtuálnom
svete. Niet nad reálne zážitky. Krásne rozmarné prázdniny
.
Mgr. Eva Halamová
zástupkyňa RŠ pre ZŠ

UŽ JE LETO ZA DVERAMI
Aj tento rok jedného krásneho dňa vystriedalo nádhernú
jar horúce leto. Vtedy opadali drobnučké biele lupienky
stromových kvetov a na ich mieste narástli dobré šťavnaté
plody. Pod stromami je krásna zelená trávička, z ktorej vykúkajú farebné lúčne kvety. Kde-tu pristúpia
kvietok maličké bosé nôžky detí. Jemný teplý
vánok rozfúkava vlásky do ich červených tváričiek, ktoré zafarbili horúce lúče slnka. Deti pozorujú prírodu a vedia že počas leta budú voľné
dni, dovolenky, výlety s rodičmi a prázdniny.
Materskú školu navštevovalo v školskom roku
2017/18 – 62 detí. Pracovali podľa ŠKVP Pramienok, zameraný na environmentálnu, regionálnu
a prosociálnu výchovu. V druhom polroku,
v januári sme deťom pripravovali aktivity so
zimnou tematikou. Pozorovali prírodu, vykonávali hry a športy na snehu. Deti sa zúčastnili lyžiarskeho
výcviku na Donovaloch. Naučili sa základom lyžovania, tí
zručnejší už aj pekne lyžovať a mali z toho dobrý pocit a veľa skúseností. Vo februári sme preberali témy Fašiangový čas,
deti sa zoznamovali s regionálnymi zvykmi. V Spolupráci
s RZ pri ZŠ a MŠ sa v kultúrnom dome uskutočnil krásny
veľký karneval s maskami. Mesiac marec bol venovaný zmenám prírody, prichádzaním jari, jarným prácam, sadením
rastliniek do črepníkov, pozorovaním časti rastlín. V marci
si deti pozreli aj bábkové divadlo z Martina o Neposlušnej
Alici so zameraním na hygienu tela a zdravia, kde sa mohli
deti a j zapojiť do hry. Téma Veľkej noci sa niesla v duchu
regionálnych tradícií. V apríli sme sa venovali témam stromov

a kríkov prvým jarným kvietkom, našej Zemi. Tento mesiac
bol pre deti, najmä predškolákov významným mesiacom,
pretože okrem vzdelávania v materskej škole sme sa pripravovali aj na zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý prebehol v peknej
milej atmosfére. Deti si vyskúšali lavice, do
ktorých sa posadia od septembra už ako prváci.
V máji si deti uctili Deň matiek a pripravili pre
mamičky program, z ktorým vystúpili v kultúrnom dome. A posledný mesiac jún prišiel veľmi
rýchlo. Prvý júnový deň deti slávili svoj sviatok
športovými aktivitami a súťažami, za ktoré boli
odmenené a dostali aj diplom. V júni sme deti
oboznamovali s našou vlasťou, ľuďmi rôznych
národností a ochranou prírody. Po vyčerpaní
nášho celoškolského programu deti chodili na
vychádzky do prírody na zdravý vzduch, otužovali sa slnkom, vzduchom. Pri rôznych činnostiach vonku
sme viedli deti ku skúmaniu, bádaniu, pozorovaniu. Aby sa
nám všetko v škôlke vydarilo a deti mali pohodlie, musíme
poďakovať za spoluprácu rodičom ZŠ a MŠ pri príprave spoločných akcií, RZ pri ZŠ za zakúpenie nového hracieho
prvku na školský dvor pri materskej škole, s ktorým sa deti
aktívne hrajú. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZŠ za spoluprácu, zriaďovateľovi za financovanie nášho zariadenia a pomoc
pri údržbe materskej školy. Prevádzka materskej školy pokračuje aj v mesiaci júli, potom sa deti aj zamestnanci tešia
na prázdniny a oddych. Prajeme všetkým veľa slnečných dní
a tešíme sa na stretnutie v školskom roku 2018/19.
Zástupkyňa pre MŠ
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KRÁTKE ZAMYSLENIE
Stráž si svoje myšlienky, sú počiatkom tvojich činov.
Čínske príslovie
Ľudská psychika sa v niektorých schopnostiach podobá
počítaču. Napríklad v ukladaní alebo vybavovaní informácií.
Do počítačovej pamäti uložíme správu, radostnú alebo smutnú, a potom stačí len ľahký dotyk na patričný kláves a monitor ukáže svetu ono tajomstvo, ktoré bolo dovtedy ukryté
v zložitej počítačovej mechanike.
Podobne aj my môžeme ukladať všetky dobré aj zlé myšlienky do zložitého mechanizmu nášho vedomia a podvedomia.
Človek je naprogramovaný tým, čo ukladá do svojho
vnútra. Správy sú tam uložené a čakajú.
Sú v stave akéhosi načasovania a tvoria program nášho
budúceho konania. Čakajú na svoj čas, na chvíľu, keď odniekiaľ príde ľahký, možno nečakaný dotyk na kláves kdesi

vnútri ľudského ja. A potom sa na našom postoji, konaní
a reakciách, na monitore nášho charakteru ukáže svetu to
tajomstvo myšlienok, ktoré sa v nás ukrývalo.
Na rozdiel od počítača, ktorý otrocky a pasívne prijíma
všetko, čo sa doň vkladá, slobodný človek si môže z informácií vyberať. Do svojho vnútra môže ukladať myšlienky
dobré, a tak z nich vytvorí pozitívny životný program, alebo
všetkými zmyslami bude prijímať myšlienky zlé a pod hrudnou kosťou si vytvorí časovanú bombu.
A potom už stačí iba ľahký dotyk na patričný kláves.
Strážme a ukladajme si svoje kladné myšlienky v počítači svojej duše. Aby pri každom dotyku s druhým človekom
bol svet ožiarený pozitívnym svetlom z jej duchovného
monitora.
V. Stašová
Vychovávateľka ŠKD

Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
Hasiči popri činnostiach zameraných na udržiavanie akcieschopnosti hasičskej techniky a zabezpečovania ochrany
pred požiarmi v našej obci už tradične poriadajú počas roka
aj niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí. Aj tento rok
sme začali Hasičským plesom, pokračovali stavaním mája na
nádvorí obecného úradu, počas prázdnin budeme poriadať
Hasičskú súťaž a v závere roka Štefanskú tanečnú zábavu.
Kým väčšina uvedených podujatí sa teší veľkej obľube, stavanie mája má za posledné roky čoraz komornejšiu atmosféru a preto zvažujem či vôbec stojí všetko to vynaložené
úsilie pre úzky okruh pozorovateľov zo strany spoluobčanov.
Veľkonočné sviatky sú tiež úzko prepojené z naším zborom nakoľko už dlhé roky prispievame k dôstojnému priebehu slávenia tohto významného kresťanského sviatku.
Popri kultúrno-spoločenských, brigádnických a športových akciách členovia zásahovej jednotky DHZ 10. mája
zasahovali pri požiari, ktorý vznikol v suteréne rodinného
domu v Ráztokách a 2. júna bol členom zboru vyhlásený
cvičný poplach, ktorého cieľom bolo preveriť ich akcieschop-

nosť ako aj pripravenosť na obsluhu hasičských vozidiel
a agregátov. Po poplachu sa uskutočnila brigáda, v ktorej sme
sa zamerali na upratanie dvora za zbrojnicou.
19. mája sa naši najmenší hasiči zúčastnili územného
kola hry Plameň okresu Ružomberok, ktoré sa konalo v Likavke. Družstvo dievčat v súťažných disciplínach CTIF
a šafeta obsadilo 2. miesto a v disciplíne požiarny útok 1.
miesto. Chlapcom sa taktiež darilo a v obidvoch disciplínach
obsadili 2. miesta.
9. júna absolvovali svoju prvú tohoročnú pohárovú súťaž
aj naše súťažné družstvá žien a mužov. Ženy v Kalamenoch
vybojovali 1. miesto. Muži taktiež nesklamali a obhájili minuloročné 1. miesto, a tak putovný pohár o starostu obce
Kalameny opäť skončil u nás.
Obdobie prázdnin je už tradične bohaté na rôzne kultúrne a športové podujatia preto by som Vás všetkých rád pozval
na Hasičské odpoludnie spojené s hasičskou súťažou, ktoré
náš zbor poriada tento rok o čosi skôr a to 21. júla na ihrisku
v Ráztokách.
Kamil Weiss, veliteľ DHZ

Mladí hasiči.

Účastníci požiarneho poplachu.

Sviatok sv. Floriána.
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PRÁCE 1. POLROK 2018
Zimné mesiace preverili našu pripravenosť na údržbu
miestnych komunikácií. Snehu bolo viac ako iné roky, čo
potešilo hlavne lyžiarov. My sme zakúpili posýpacie zariadenie za traktor a to bolo využité hlavne pri zvoze komunálneho odpadu, čím sa zlepšila údržba miestnych komunikácií.
Spustili sme prevádzku zberného dvora, ktorý by mal
nemalou mierou prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu.
Dolaďujeme jeho prevádzku podľa potrieb občanov.
Na jar sme uskutočnili zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré

boli vyvezené na skládku do Ružomberka a do areálu Technických služieb, aby sa nám tento odpad nezhromažďoval
na zbernom dvore. Stále nie je doriešené fungovanie zberného systému medzi výrobcami, organizáciami zodpovednosti výrobcov a zvozovými spoločnosťami, čo bráni riadnemu fungovaniu odpadového hospodárstva. Ostáva nám len
dúfať, že kompetentní tento problém vyriešia k spokojnosti
občanov.
Na dom smútku bol umiestnený kamerový systém, ktorí
bude monitorovať jeho okolie a okolie kostola. Je to už štvr-

Posýpacie zariadenie.

Jarné upratovanie.

Montáž kamerového systému.

Odstavná plocha pri strednom cintoríne.

Rekonštrukcia tanečnej sály.

Rekonštrukcia drevenice.

Rybári pri čistení potoka.

Informačná tabuľa.
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tý kamerový systém v našej obci. Na všetky sme získali financie z ministerstva vnútra na základe podaných projektov.
V obecnom penzióne Salatín sme vybielili spoločné
priestory a sociálne zariadenia. Bol taktiež vypracovaný
komunitný plán obce, ktorý rieši sociálnu problematiku
obce. Pravidelne vykonávame opravy na autobusových zástavkách, štiepkovanie, kosenie a údržbu verejných priestranstiev. Žiaľ máme čím ďalej, tým menej pracovníkov na verejnoprospešných prácach a tak je niekedy problém všetko
stihnúť. Kým niekedy prišlo do práce aj 20 pracovníkov, dnes
je to jeden až štyria.
Poďakovať chcem tiež našim rybárom, ktorí každoročne
čistia potok Lúžňanka. Osadili sme informačné tabule pri
garáži a na otočke autobusov.
Na drevenici u Ondrášika bol vymenený krov a prekrytá
bola novým šindľom. Teraz má úplne iný vzhľad. Snažíme

sa získať ďalšie finančné prostriedky na jej rekonštrukciu.
Finančné prostriedky sme získali tiež na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice na vyšnom konci. Po výberovom konaní by
sa práce mali začať v letných mesiacoch.
Začali sme s rekonštrukciou tanečnej sály a sociálnych
zariadení. Táto rekonštrukcia je komplexná – stropy, steny,
podlaha, osvetlenie, ventilácia, elektrika, zariadenie (stoly,
stoličky), kúrenie. Sociálne zariadenia sa rozšíri o WC pre
invalidov a zmenilo sa aj dispozičné riešenie.
Pracujeme na viacerých projektoch, aby sme získali finančné prostriedky z mimoobecných zdrojov. Viaceré práce
budú rozbehnuté v letných mesiacoch.
Prajem Vám veľa zdravia a príjemné prežitie letného dovolenkového obdobia.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

ZO ŽIVOTA ZO SZPB LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Vážení spoluobčania Liptovskej Lúžnej, priami účastníci
odboja a členovia ZO SZPB Liptovská Lúžna. Chceme Vás
stručne informovať o práci za prvý polrok 2018.
24. 2. 2018 prebehla hodnotiaca schôdza. Naša ZO SZPB
sa stále rozrastá. K 1. 6. 2018 máme 111 členov. Sme najväčšia
organizácia v okolí Liptova. Napriek vysokému veku odchádzajú naši členovia. Je pekné a hodnotíme kladne prístup
nových, mladších členov, ktorí majú záujem a vstupujú do
našej organizácie. Zaujímajú sa o históriu, pokračujú v šľapajach svojich starých otcov a mám. Nesmieme dovoliť zabudnúť našej mládeži krutosť vojny, ktorú zažili ich starí rodičia.

Brigádnická činnosť.

Foto: archív SZPB

Naši členovia výboru na čele s pánom predsedom Ladislavom
Hubom sa zúčastnili osláv ukončenia 2. sv. vojny na Slavíne
v Bratislave. Členovia našej organizácie v počte 22 sa zúčastnili sadenia stromkov dňa 12. 5. 2018, kde bol prítomný aj náš
predseda Ladislav Huba. Poriadal akciu na Kalište, ktorú
bohužiaľ už nestihol dokončiť. 19. 5. 2018 náhle z večera do
rána zomrel vo veku 60 rokov. Mal ešte veľké plány do budúcnosti. Zaujímal sa o prácu v organizácií, ktorá ho nesmierne bavila. Rozrástla sa členská základňa, upravovali sa
pomníky, pamätníky, usporiadávali sa akcie, výstavy zbraní
pred Obecným úradom, varil sa partizánsky guláš.
Prišli sme o vzácneho človeka,
člena, ktorý pracoval zo srdca
aj s tímom výboru a s ostatnými členmi. Preto sa s veľkým
zármutkom lúčime s našim
pánom predsedom Ladislavom
Hubom. Česť jeho pamiatke.
Naša organizácia touto
cestou ďakuje za spoluprácu
Obecnému úradu a všetkým
našim členom za dobrú spoluprácu.
Kvetoslava Chlepková,
Ladislav Huba.
podpredsedníčka

Z ČINNOSTI ZO JDS V PRVOM POLROKU 2018
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí je čas. Čas plynie
ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom
a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Premieta sa nám
doterajší život, uvažujeme o zmysle ľudského bytia, o zmysle nášho života. Jeseň života môže byť za určitých okolností
aj krásnym obdobím, akým boli aj tie predchádzajúce. Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Môže byť prospešná pre široké okolie. Svedčí o tom aj práca a aktivity ZO JDS
v našej obci pod vedením Anastázie Svrčanovej.
Na prvej členskej schôdzi ZO JDS v roku 2018 sme privítali nášho starostu Ing. Albína Husarčíka. V akcii kreslo pre
hosťa nás oboznámil s vykonanými prácami v obci a plánom
na rok 2018.
ZO JDS usporiadala v Ružomberku fašiangové stretnutie
seniorov v kultúrnom dome v Štiavničke. Prítomných čaka-

la hudba s tancom, tombola, občerstvenie a večera. Šesť
našich členiek prijalo účasť na tomto podujatí. KO JDS usporiadala špeciálnu ponuku „Čarovné Piešťany v zime“ – druhý
ročník neformálneho plesu pre JDS v Piešťanoch. Pobyt
obsahoval plnú penziu, dve procedúry, plesovú zábavu
a tombolu. V hoteli Harmónia strávilo šesť našich členov 5
dní – 4 noci v cene 89 EUR na osobu. V tombole boli úspešné
J. Kurpašová a V. Bullová, ktorá vyhrala prvú cenu a to 3-dňový pobyt bezplatne.
Dňa 8. marca 2018 sa konala hodnotiaca členská schôdza,
kde bola zhodnotená činnosť za obdobie rokov 2015 až 2017,
správa o hospodárení a revízia. Bol schválený plán činnosti
na rok 2018. Tajným hlasovaním volebná komisia vykonala
voľby nového výboru, členov revíznej komisie a voľby delegáta na okresný snem (predseda ZO).
Aktivity našej speváckej skupiny Lúžňanka pri ZO JDS:
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Takmer na každej členskej schôdzi svojimi pesničkami
spríjemňujeme stretnutia našich členov ZO JDS. Tak tomu
bolo na Fašiangy, výročnej členskej schôdzi pri príležitosti
MDŽ, či na schôdzi, kde sme si pripomenuli deň matiek. Dňa
12. mája na pozvanie predsedu SPDP Miroslava Glembu sa
naša spevácka skupina zúčastnila otvorenia ovčiarskej sezóny – Bačova cesta. Vystupovali sme v krojoch. Dňa 22. mája
navštívili niektoré naše členky speváckej skupiny jubilantku
Veroniku Veselovskú (z mlyna). Speváčky boli oblečené
v krojoch. Jubilantka nás odmenila vlastnoručne zhotovenými darčekmi – srdiečkami. Dňa 27. mája na náš výročný
odpust – sviatok Najsvätejšej Trojice sa osem členiek speváckej skupiny spolu s mládežou ako i s niekoľkými občanmi
obce zúčastnilo svätej omše taktiež v krojoch. Túto akciu
zorganizovala pani Anna Mydliarová.
Činnosťou v našej ZO JDS dokazujeme, že život v dôchodkovom veku sa dá prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav. Je to vek ideálny na nadviazanie
priateľských vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú spoločné zá-

ujmy o kultúru a spoločenský život. Vedia sa vzájomne
podporiť, poradiť. Je potrebné sa tešiť z maličkostí, pripomínať si chvíle šťastia a radosti, ktoré sme prežili. No nesmieme
zabúdať ani na čaro terajšieho života, kde nerozhoduje len
vek ale i životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa
človeka žiť svoj život pre ostatných.
Janka Mydliarová, tajomíčka ZO JDS

Spevácka skupina JDS.

Foto: archív JDS

MS ČK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Náš spolok Červeného kríža v Lipovskej Lúžnej, sa začiatkom roku 2018 stretol spolu s ostatnými členmi na výročnej
schôdzi, ktorá sa konala 10. 02. 2018, kde boli ocenení tí,
ktorí sa pričinili svojou aktivitou, účasťou na chode spolku
a v neposlednom rade aj ich ochotou byť kusom histórie.
Účasť bola viac menej uspokojivá a preto by som chcela touto cestou apelovať na to, aby si naši hrdí členovia zobrali
k srdiečku aj trošku viac tej zodpovednosti voči spolku a tým,
ktorí sa tejto činnosti venujú 12 mesiacov v roku. Začiatkom
marca sa konal mobilný odber krvi v spolupráci s Ústrednou

vojenskou nemocnicou Ružomberok a musím pochváliť
účasť, lebo nás bolo naozaj veľa, ďakujeme. V máji sme sa
rozhodli, že si zasadíme opäť nejaký ten stromček, aby sa
nám lepšie dýchalo a spolu so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v L. Lúžnej, sme si cez Urbariát – PS
Liptovská Lúžna vybavili brigádu. Trošku nám pršalo, ale
nakoniec vyšlo slniečko a naše stromčeky boli na dobrej
ceste sa prijať. Na koniec by sme chceli pozvať Vás všetkých
na koncert skupiny ŠČAMBA, ktorý sa bude konať 27. 10
– všetci ste srdečne vítaní.
Jana Veselovská

Darovanie krvi.

Darcovia krvi.

Foto: archív MS ČK

LÚŽŇANKA HRÁ LEN PRE VÁS
Dychová hudba Lúžňanka začala rok 2018 v poradí už 8.
Dychovkárskym plesom, ktorý sa uskutočnil 27. 1. 2018 v kinosále kultúrneho domu. O zábavu sa okrem domácej Dychovej hudby Lúžňanka starala aj Dychová hudba Hodrušanka. Všetci prítomní sa skvele zabávali až do skorých
ranných hodín.
DH Lúžňanka tento rok organizovala aj fašiangovú veselicu spojenú s pochovávaním basy. V sobotu 10. 2. 2018 vyrazil sprievod plný muziky, masiek, ľudí v krojoch a dobrej
nálady od vyšného konca a prešiel celou dedinou, aby zabavil čo najviac dedinčanov. Večer sa už tradične konala v kultúrnom dome ľudová veselica plná dobrej muziky. V utorok

13. 2. 2018 sme ukončili fašiangové obdobie symbolickým
pochovaním basy.
Ako každý rok, tak aj tento nás naši kamaráti z Lužné
u Vsetína pozvali do ich obce na 11. ročník Lužanského
jarmarku. Na túto akciu sa vždy veľmi tešíme a aj tento rok
sme sa na nej cítili výborne. Chceli by sme sa poďakovať
organizátorom za pozvanie.
26. 5. 2018 sme zorganizovali už 11. ročník prehliadky
dychových hudieb Lúžňanský barytón. Ako po minulé roky,
tak aj teraz, to bola veľká akcia. Pozvanie tento rok prijali
Hornosrnianska dychovka, Big Band Vojenskej hudby Banská
Bystrica a Dechová hudba Záhořané. Nesmeli samozrejme
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chýbať domáci a to Dychová hudba Lúžňanka Juniori a Dychová hudba Lúžňanka. Tento rok sa na nás počasie usmialo, čo sa prejavilo na celkovom dojme z tejto skvelej akcie.
Na úvod sa predstavil Big Band Vojenskej hudby Banská
Bystrica, ktorý svojim repertoárom a profesionálnym vystúpením všetkých prítomných doslova ohúril. Prehliadka ani
nemohla lepšie začať. Po ňom vystúpila Hornosrnianska
dychovka, ktorá si pripravila hlavne úpravy moderných
skladieb a svojím pestrým programom zabavila všetkých,
ktorí prišli. Ďalej nasledovali domáce dychovky. Ako prvá sa
na pódium postavila Dychová hudba Lúžňanka Juniori.
Naši mladí si pripravili skvelý program a ukázali, že každým
rokom sú čoraz lepší a lepší. Po nich sa nám už predstavil
hlavný organizátor prehliadky a to Dychová hudba Lúžňanka. Tá si tento rok pripravila skvelý repertoár skladieb a zabavila celé zaplnené nádvorie kultúrneho domu. Na záver
prehliadky sa predstavil hlavný hosť a to Dechová hudba
Záhořané z Českej republiky. Tá po svojom vystúpení pokračovala v hraní aj na večernej tanečnej zábave až do neskorých
večerných hodín. Ľudia sa zabávali, tancovali a spievali. Na
druhý deň sme samozrejme spríjemňovali atmosféru pred
kostolom počas odpustovej slávnosti.
Počas tohto polroka sme hrali aj na pohreboch, kde sme
sa rozlúčili s našimi kamarátmi.

Tento rok nás čaká ešte niekoľko prehliadok dychových
hudieb, osláv a koncertov, na ktoré sa veľmi tešíme.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám
prispeli 2 % z dane, obci Liptovská Lúžna a hlavne naším
manželkám, priateľom, známym a všetkým, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní všetkých akcií. Ďakujeme samozrejme aj všetkým naším priaznivcom, pre ktorých stále hráme
a robíme muziku, ktorá je tak nádherná.
DH Lúžňanka



Foto: archív DH Lúžňanka

PRÁCA FSK LÚŽŇAN ZA 1. POLROK
Čas uteká a je tu prvý polrok za nami. Tento rok sme
nezačali veľmi príjemne. Do cesty nám prišla smutná správa.
Náš dlhoročný člen folklóru Ľubomír Švanda nás náhle
opustil. Bola to veľká rana pre rodinu, ale aj pre členov folklóru. Bol náš kamarát, priateľ a dobrý člen folklórnej sku-

piny. Mali sme ho veľmi radi. Pomáhal mladým chlapcom čo
vstúpili do Fsk. Učil ich tance, ktoré sa on ako žiak naučil
v detskom folklóre. Život mal ešte pred sebou, mal len 53
rokov. I touto cestou ti Ľubo za všetko čo si pre folklórnu
skupinu urobil ďakujeme.

V Lužné u Rakovníka.
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Foto: archív OcÚ

Tento rok sme nerobili v našej dedine fašiangy. Boli sme
pozvaní do Ružomberka, ako aj po iné roky. Do Ružomberka
boli pozvané aj iné folklórne skupiny – my, Liptovské Revúce, Liptovská Teplá, súbor Liptov a iné. Folklórne skupiny
robili programy po uliciach v meste. Tancovali aj spievali
fašiangové piesne. Po ukončení sprievodu cez mesto sa skupiny zhromaždili v kultúrnom dome a každá skupina predviedla program, ktorý si pripravila. Nakoniec súbor Liptov
predviedol starý zvyk pochovávania basy.
Dňa 5. mája sa Fsk zúčastnila jarmoku v Lužnej u Vsetína.
Pripravili sme pekný program, tanečné pásmo „Veru že mi
zahraj“. Zúčastnilo sa nás 23 členov. Občanom Moravy sa to
páčilo a máme pozvanie aj na budúci rok.
Naši členovia sú pozývaní na svadby u nás aj do iných
dedín. O polnoci podľa starého zvyku predvádzajú vodenie
tráčiek s mladuchou, potom budenie nevesty a nakoniec im

pekne zaspievajú a zatancujú, tak rozveselia celú svadobnú
hostinu.
Fsk sa 31. mája zúčastnila na svätej omši a pobožnosti pri
príležitosti Božieho Tela a robenia oltárikov okolo kostola.
Po omši a pobožnosti bola Fsk pozvaná pánom farárom na
faru na malé posedenie.
Dňa 16. 6. 2018 Fsk oslávila 40. výročie jej založenia.
Oslava sa konala v kultúrnom dome o 15. hod. V programe
vystúpila Folklórna skupina Lúžňan, Folklórna skupina
Tepličan z Liptovskej Tepličky a folklórny súbor Liptov z Ružomberka. Po vystúpeniach a oslave bola o 20. hod. tanečná
zábava. Oslavy dopadli výborne, vystupujúci sa predstavili
úžasným programom.
Ďakujeme pánovi starostovi a celému obecnému úradu
za podporu a pomoc.
za Fsk Eva Valušiaková

Z NAŠEJ MATRIKY I. POLROK 2018
NARODENIE:
Anna Karolína Serafínová, Ivica
Stašová, Ester Widz, Jakub Bulla,
Mia Adamčiaková, Sára Voštenáková, Erik Tišťan, Adela Ratulovská, Štefan
Honec, Samuel Veselovský, Anna Caňová,
Klára Nemčeková, Klaudia Veselovská.
SOBÁŠ:
Mgr. Jana Sirotová a Lukáš Tholt,
Jana Šimková a Tomáš Fukas.
SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Marek Mydliar a Gabriela Ďugelová, Ing.
Pavol Caňo a Ing. Lenka Mydliarová, Peter
Golier a Edita Haluzová, Miroslav Rončák
a Zuzana Szalmová, Martin Myslivec a Viktória Veselovská,
Štefan Michálek a Zuzana Mozdeňová, Ing. Martin Dudáš
a Bc. Daniela Tkáčová.

ÚMRTIE:
Verona Tišťanová, rodená Lietavcová,
85 r., Ružena Ondrášiková, 66 r., Štefánia Vieriková, rod. Chlepková, 79 r.,
Eduard Bystričan, 69 r., Juliana Samolejová, 83 r., Božena Mráznicová, rod.
Črepová, 67 r., Anna Mydliarová, rod. Samolejová, 92 r., Anna Veselovská, 71 r., Božena Veselovská,
rod. Ondrášiková, 59 r., Eduard Mydliar, 71 r., Vincent Husarčík, 68 r., Ján Huba, 74 r., Ladislav Huba, 60 r., Irena
Ondrášiková, rod. Targošová, 86 r., Stanislav Veselovský,
75 r.
ŠTATISTIKA:
narodení: 13, prisťahovaní: 11, odsťahovaní: 20, umretí: 15,
počet obyvateľov k 20. 06. 2018: 2.802
PhDr. Eva Veselovská
matrikárka

VÍTANIE NAJMLADŠÍCH „OBČANOV“ DO ŽIVOTA
Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší
symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči

matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou
láskou mu dali život, aby odovzdali posolstvo existencie
ľudského rodu ďalšej generácii. Ani my nezabúdame na
našich najmenších. Dňa 11. apríla 2018 sa v sobášnej miestnosti obecného úradu uskutočnilo vítanie detí do života.
Vítali sme až 29 detičiek, ktoré sa narodili v roku 2017. Z tohto počtu bolo 16 chlapcov a 13 dievčat. S dojímavým programom vystúpili deti z nášho folklórneho súboru Lúžňanček
a potešili pozvaných hosti. Rodičom sa prihovoril starosta
našej obce. Keďže našou snahou je podporovať rodiny s deťmi, každé dieťatko dostalo 150,– Eur a k tomu ešte pekný
darček. Veríme, že sme rodičov potešili a tieto peniaze využili pre svoje deti.
Do života sme vítali tieto deti: Ema Potkanová, Nela Sokolová, Veronika Veselovská, Damián Veselovský, Matej Saniga, Roman Podoba, Nelly Midriaková, Leo Svrčan, Matej
Brezniak, Martin Labaj, Sofia Fukasová, Adam Črep, Emília
Anna Mravová, Matúš Valušiak, Viliam Staš, Glória Vieriková,
Viktória Glembová, Dorota Mesárošová, Denis Habiňák, Ema
Vieriková, Dominik Husarčík, Lea Stašová, Marek Tišťan,
Nela Veselovská, Oskar Serafin, Matej Mach, Hana Cebecauer,
Henrich Vlasák, Paul Mark Ogilvie.
OcÚ
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Foto: archív OcÚ

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Rok prešiel ako voda a naše detičky, ale aj my všetci, sme
sa opäť tešili na karneval. Tento rok sa uskutočnil 3. februá
ra 2018 a bol to už siedmy karneval, ktorý sa konal v kultúrnom dome pre všetky deti z našej obce.
V tento deň sa deťom splnia aspoň na chvíľu ich sny.
Stanú sa z nich hrdinovia z rozprávok, či obľúbené zvieratká.
Pre naše deti to bol výnimočný deň. Bolo sa na čo pozerať.
Úžasné masky plné fantázie zaplnili krásne vyzdobenú sálu
a začala sa promenáda. Na parkete sa zvŕtali princezné,
strigy, šašovia, smrtky, piráti, kúzelníci, snehulienky, rôzne
zvieratká od výmyslu sveta. Všetky masky boli naozaj krásne
a jedinečné. Na každú masku čakala sladká odmena a pre
tých menších i plyšová hračka zo zbierky, do ktorej sa zapojili všetky členky RZ i rodičia. No najkrajšou odmenou boli

rozžiarené detské očká, pohladenie na duši a úžasné zážitky,
na ktoré budú deti dlho spomínať. Deviataci za ich hromadnú masku dostali výbornú tortu. Nechýbala ani tombola,
ktorá bola veľmi bohatá aj vďaka tomu, že naši sponzori
boli srdeční a štedrí. O výbornú hudbu a úžasnú karnevalovú atmosféru sa postaral náš DJ a sponzor Michal Veselovský.
Po náročnom šantení prišlo na rad aj občerstvenie, deti dostali chutné žemle a výborné voňavé škoricové slimáky,
ktoré nám upiekli kuchárky zo školskej jedálne, za čo im
patrí naša veľká vďaka. Maškarný ples mal v sebe nepochybne veľké čaro a určite budú naše deti naň dlho spomínať. Už
teraz sa tešíme na ďalší karneval o rok. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám akoukoľvek formou pomohli pri príprave tejto
úžasnej akcie.
RZ

Obec Liptovská Lúžna
ponúka do prenájmu priestory v OD Brezniak
na prízemí v minimálnej cene
1.000 Eur / rok o celkovej výmere 94,6 m2
Rozhoduje:
najvyššia cena / rok / 94,6 m2 vo verejnej súťaži
Lehota na podávanie návrhov:
31. 07. 2018 do 15:00 h.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov v OD Brezniak na prízemí sú
zverejnené na www.liptovskaluzna.sk

Foto: archív RZ
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Z ČINNOSTI KST LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Po zmene vo výbore v decembri 2017, kde oddiel turistiky
pri TJ Partizán Lipt. Lúžna už po niekoľkýkrát zvolil za
predsedu Štefana ČREPA, ktorý vystriedal Miroslava PINDU
RU. Ďalší členovia: Ivan JÁNOŠÍK, Juraj FONGUS st., Michal
ČREP, Marián VESELOVSKÝ, Ľudmila HASARČÍKOVÁ, Anton
KOLLA, Ľuboš TUROŇ. Oddiel prijal aj nových členov. Celkový počet členov oddielu je 35.
Začali sa pravidelne vymieňať vývesno-informačné skrinky – na budove Jednoty na nižnom konci a budove u Kuľkov
pod kostolom.
Uskutočnené akcie: 11. ročník sánkarskych pretekov
– účasť 83 pretekárov; 32. ročník pretekov na igelitových
vreciach; výlet na Brankovský ľadopád, kde sme mali možnosť vidieť liezť horolezcov po zamrznutom vodopáde;
Veľkonočný výstup na Sidorovo.
Oddiel uskutočnil brigádu pri čistení pašienkov pre SPDP
Lúžňan. Prešiel a prečistil sa chodník z Ráztockého sedla,
zelená značka, na Železnô a Magurku. Tu si členovia oddielu mohli pozrieť fotodokumenty od roku 1976. Večer bola
diskusia. Po prenocovaní na chate sa v nedeľu členovia prebudili do prvých krokov letnej turistickej sezóny. Uskutočnil
sa výlet do Bachledovej doliny po chodníku v korunách
stromov.

Do druhého polroka 2018 Vás pozývame na 36. ročník
Hviezdicového výstupu na Veľkú Chochuľu, ktorý sa uskutoční 3. víkendovú nedeľu v júli, t. j. 15. 7. 2018, zraz na vrchole od 11:00 do 12:00 hod. Na druhý augustový víkend
pripravujeme oslavy 50 rokov založenia turistiky v obci
spojené so 7. ročníkom zrazu turistov Liptova a 35. ročník
výstupu na Salatín (Salatínske návraty). Táto akcia sa uskutoční v Ráztokách, miesto a čas bude dopredu oznámený
v rozhlase a médiách.
Črep Štefan
predseda KST Liptovská Lúžna



Foto: archív KST

LYŽIARSKY ODDIEL – TJ PARTIZÁN LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Lyžiarsky oddiel a priaznivci lyžovania sa po rozpačitom
začiatku zimnej sezóny 2017/2018 predsa len dočkali a snehové podmienky dovolili začiatkom roka 2018 upraviť lyžiarsky svah. Návštevníci lyžiarskeho areálu tak mohli využiť
uspokojivé podmienky na lyžovanie, ktoré napriek
blízkosti našej obce využívali najmä športovci z iných
obcí a miest. Ich pochvalné vyjadrenia potešili a povzbudili členov oddielu do ďalšej práce.
Následný vývoj snehových podmienok tak umožnil členom Lyžiarskeho oddielu zorganizovať ďalší
ročník lyžiarskeho prechodu Korytnica – Lipt. Lúžna, keď
príjemným zistením bol nárast
počtu účastníkov.
Následne členovia lyžiarskeho oddielu zorganizovali tradičné
lyžiarske preteky „Cena Veľkej
Chochule“ v obrovskom slalome, na ktorých sme sa opäť tešili z hojnej účasti štartujúcich
od detí až po veteránov a akciu
sme mohli hodnotiť ako úspešnú.

Členovia oddielu svojou dobrovoľníckou činnosťou pri
prevádzke lyžiarskeho vleku a zorganizovaní športovo spoločenských akcií opäť potvrdili, že lyžiarske aktivity v akejkoľvek podobe patria do kalendára tradičných podujatí
v našej obci.
Po ukončení prevádzky lyžiarskeho vleku členovia oddielu vykonali údržbárske činnosti zamerané
na mimo prevádzkové nastavenie prevádzkovaných
zariadení.
Ing. Jozef Husarčík, predseda LO

– 10 –

Lyžiarsky prechod.

Foto: archív LO

Z ČINNOSTI HBK SERAFINS EAGLES
Tento rok nám príroda nedopriala toľko radosti, nezariadila nám podmienky na vytvorenie ľadovej plochy a preto
nám zimná sezóna nevyšla podľa našich predstáv a neusporiadali sme zimný hokejový turnaj. Ďalším faktorom bol aj
nevyhovujúci stav asfaltového ihriska a jeho okolia, nakoľko
by mohlo dôjsť k úrazu pre poškodenú budovu šatní OFK.
Do sezóny 2017/2018 sme, ako minuloroční víťazi II. ligy,
nastúpili do I. ligy. V ligových zápasoch sa nám výborne
darilo. Do zápasov play off sme išli vo výbornej kondícii,
avšak do štvrťfinále sme nepostúpili a tak sme sezónu ukončili na 8 mieste.
Čo nám šťastena nedopriala v Banskej Bystrici, to nám
vynahradila v Likavke, kde sme sa 9. 6. 2018 zúčastnili turnaja
LIKAVKA CUP. Tu sa nám podarilo získať krásne 3 miesto.
Cez letné mesiace zvykneme organizovať tradičný hokejbalový turnaj „Lúžna Cup“, avšak tento rok je jeho príprava
otázna, nakoľko priestory, kde sa turnaj organizuje nie sú

z hľadiska bezpečnosti vyhovujúce. Svojich fanúšikov však
budeme včas informovať o konaní turnaja.
Na záver by sme sa chceli poďakovať vedeniu obce, obecnému zastupiteľstvu, vedeniu základnej školy za podporu
a poskytnutie priestorov na tréningy.
Peter Jaraba, predseda HBK Serafins Eagles



Foto: archív HBK

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Vážení športoví priatelia, v roku 2017 sa skončilo úspešne
volebné obdobie starého výkonného výboru OFK L. Lúžna,
ktorý posunul futbal v L. Lužnej či po organizačnej, materiálnej a aj hráčskej stránke na vyšší stupeň kvality. Novozvolený výkonný výbor vo februári 2018 ktorý bol zvolený na
valnom zhromaždení v súlade stanov OFK, členmi OFK l.
Lúžna, chce pokračovať v začatej práci starého výkonného
výboru a túto kvalitu udržať.
Novozvolený výkonný výbor v tomto zložení: Prezident:
Marek Oravec; Viceprezident Mgr. Martin Mihálik; Tajomník:
Peter Veselovský (Krčmár); Ekonóm: Ing. Peter Staš; Členovia:
Jozef Kajda, Pavol Fongus, Daniel Veselovský; Dozorná rada:
Ing. Albín Husarčík, Miroslav Fides, Jaroslav Bulla.
Ciele v sezóne 2017/2018: chceme pokračovať v rozpracovanej práci starého výkonného výboru, a to dokončiť bufet,
na ktorý treba zozbierať finančne prostriedky. Chceme vybudovať napojenie nového zavlažovacieho systému futbalového ihriska. Postúpili sme do prvej najvyššej okresnej súťaže. Ďalej vás chcem oboznámiť, že spolu s obcou sme podali žiadosť na SFZ o finančný príspevok na rekonštrukciu
šatní OFK, kde by už tento rok mala začať prestavba. Výkonný výbor sa rozhodol na podnet Daniela Veselovského,
ktorý sa nám stará o autobus, vyradiť starý autobus z prevádzky, lebo jeho technické parametre nespĺňali bezpečnosť
prevádzky a z finančného hľadiska by bolo treba na opravu
investovať viac peňazí. Tak sme podali žiadosť na obec L.
Lúžna na kúpu nového autobusu. Kde nám obecné zastupi-

Víťazi II. futbalovej triedy.

teľstvo schválilo tieto prostriedky, za čo im veľmi pekne
ďakujem. Kúpili sme 29 miestny autobus.
Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne, ale
aj materiálne na podporu futbalu v L. Lúžnej a všetkým
priaznivcom futbalu, želám pekné športové zážitky.
S úctou
Marek Oravec, prezident OFK
A MUŽSTVO
Po uspokojivej jesennej časti 2017/2018 kde A-mužstvo
skončilo na 2. mieste som od hráčov očakával lepšiu dochádzku v zimnej príprave, ale pracovné či školské povinnosti
a nakoniec aj zdravotné problémy hráčov nám nedovolili
zimnú prípravu absolvovať so všetkými hráčmi. Dochádzka
na tréningy a prípravné zápasy bola na priemernej úrovni.
V piatich prípravných zápasoch na umelej tráve v Ružomberku mužstvo nehralo v kompletnom zložení ani raz. Mužstvo sa dopĺňalo dorastencami, ktorým aj touto cestou ďakujem za dobrý prístup v A-mužstve počas celej jarnej sezóny.
Mojej obavy z nezohranosti mužstva sa potvrdili už v prvých
dvoch kolách, kde v Jamníku a hlavne doma so Sv. Krížom
sme uhrali len dve remízy. Vidina prvého miesta sa nám
začala vzďaľovať a do ďalších kôl sme museli bezpodmienečne naplno bodovať. To sa nám podarilo v piatich kolách po
sebe, dôležitá bola hlavne výhra v Beňadikovej s mužstvom
bojujúcim a čelo tabuľky. Tieto výhry nás držali v boji a prvé
miesto po ktorých prišli zápasy s tretím a druhým týmom
tabuľky. V Liptovskom Jáne sme odohrali herne jeden s najlepších zápasov jarnej časti kde sme si zaslúžili aspoň bodovať, ale našou nemohúcnosťou v zakončení a nepozornosťou
v obrannej činnosti sme odchádzali domov bez bodu. V ďalšom zápase na domácej pôde proti Iľanovu s ktorým sme
museli naplno bodovať, svojím bojovným výkonom sme
svojho súpera zdolali 3:2 a udržali sa v boji o čelo tabuľky.
Keďže prvé tri mužstvá mali rovnako bodov pri konečnom
zúčtovaní rozhodovali vzájomné zápasy. Naše mužstvo by
bolo na druhej priečke, preto sme čakali na zaváhanie Liptovského Jána, ktorý bol na tom lepšie. Zápas v Hrboltovej
Liptovský Ján nezvládol, keď prehral 3:2 a nám sa naskytla
možnosť vyhrať 2. triedu, za predpokladu že vyhráme posledné tri zápasy. Nakoniec nám stačilo vyhrať dva zápasy
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doma s Východnou a ďalšie kolo v Hrboltovej a vďaka zakopnutí Iľanova sme sa stali ešte pred posledným kolom víťazmi
2. triedy Liptova a postúpili po 9 rokoch naspäť do 1. triedy.
Pred týmto súťažným ročníkom bolo mojím cieľom ako
tréner vytvoriť z mladších a starších hráčov mužstvo, ktoré
bude bojovať o prvé priečky súťaže. Hráči sa ukázali počas
celého súťažného ročníka ako silná partia, keď pre pracovné
či školské povinnosti sa jeden druhého dopĺňali. Aj keď v základných zostavách sa menili 3 až 4 hráči dokázali sa plnohodnotne jeden druhého zastúpiť a celé mužstvo podávalo
kvalitné výkony. Týmto chcem hráčom zagratulovať a hlavne
poďakovať za odvedené výkony: Ondrej Kajda, Viktor Veselovský, Lukáš Kajda, Jozef Kajda, Peter Sila, Tomáš Mažári,
Peter Vlček, Michal Serafín, Michal Mydliar, Mário Oravec,
Tomáš Veselovský, Andrej Glemba, Michal Targoš, Matej Staš,
Martin Švanda, Juraj Švanda, Adrián Poliak, Adam Veselovský,
Tomáš Nosák, Patrik Uhrík, Norbert Husarčík, Gabriel Husarčík, René Veselovský, Ján Veselovský, Kristián Sokol.
Tento úspech je výsledkom dlhodobej práce posledných
rokov, pod ktoré sa podpísali tiež tréneri Peter Cárach a Rudolf Daubner ktorým chcem poďakovať. Moje poďakovanie
patrí aj asistentovi Janovi Veselovskému, celému výboru,
všetkým funkcionárom a ostatným členom OFK Liptovská
Lúžna a taktiež Lúžňanskému fanklubu, ktorý bol dvanástym
hráčom na ihrisku.
S pozdravom
tréner A-mužstva Peter Veselovský

úspešne, za účasti približne 80 % hráčov. Odohrali sme dva
prípravné zápasy, ktoré nám pomohli odhaliť naše slabé
miesta a rezervy. Súťaž začala pre nás s oslabením, nakoľko
sa nám zranili dvaja hráči so základnej zostavy. Na začiatku
súťaže sme prehrali tri zápasy a až v štvrtom zápase sme
konečne vyhrali nad FK Nižná. Ďalší dobrý zápas sme odohrali s Chlebnicami, s ktorými sme vyhrali 3:2. Dôvodom
prehier s mužstvami zo spodnej časti tabuľky bolo zranenie
ďalšieho hráča zo základnej zostavy. Výhrou s Lieskom
a Trstenou sme obsadili konečné ôsme miesto v tabuľke. Na
záver chcem poďakovať všetkým hráčom dorastu za ich
dobrý športový výkon a zanietenosť pre futbal. Odchádzajúcim hráčom prajem veľa osobných a ďalších športových
úspechov.
Ďakujem vedúcemu mužstva Palovi Fongusovi a ostatným
funkcionárom futbalového zväzu, ktorí zabezpečujú chod
futbalu v Liptovskej Lúžnej.
Jozef Veselovsky – Mender
Tréner dorastu Liptovskej Lúžnej

DORAST
Po jesennej časti ročníka 2017/2018 bol dorast na štvrtom
mieste v tabuľke IV. ligy dorastu. Zimná príprava prebehla
DANIARIK - II. TRIEDA LFZ DOSPELÍ
klub
zápasy výhry remízy
1. Lipt. Lúžna
24
18
5
2. Iľanovo
24
18
2
3. Lipt. Ján
24
17
2
4. Beňadiková
24
17
0
5. Hrboltová
24
13
3
6. Vavrišovo
24
10
3
7. Stankovany
24
9
5
8. Part. Ľupča
24
8
4
9. Východná
24
9
1
10. Prosiek
24
5
8
11. Jamník
24
6
3
12. Kvačany
24
4
6
13. Svätý Kríž
24
0
2
14. Komjatná (odst.)
0
0
0

prehry
1
4
5
7
8
11
10
12
14
11
15
14
22
0

I. TRIEDA LFZ ŽIACI U-13 o 9.–12. miesto
klub
zápasy výhry remízy prehry
1. Lúčky
6
6
0
0
2. Lipt. Lúžna
6
2
0
4
3. Bobrovec
6
1
0
5
4. Lipt. Sliače
6
3
0
3

skóre
body
87 : 27 59
67 : 30 56
75 : 31 53
84 : 40 51
51 : 42 42
37 : 37 33
40 : 38 32
67 : 68 28
45 : 82 28
36 : 57 23
27 : 63 21
28 : 59 18
22 : 92 2
0 : 0
0

skóre
body
25 : 4 18
24 : 26 6
6 : 31 3
27 : 21 0

Členovia dorastu.

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA B
klub
zápasy výhry remízy
1. Dlhá n. Oravou 26
22
0
2. Lisková
26
19
2
3. Záv. Poruba
26
17
3
4. Černová
26
13
8
5. Chlebnice
26
13
4
6. Rabča
26
12
3
7. Bešeňová
26
11
6
8. Lipt. Lúžna
26
9
6
9. Liesek
26
9
3
10. Diviaky
26
7
7
11. Nižná
26
7
3
12. Bobrov
26
6
5
13. Trstená
26
6
3
14. Zákamenné
26
3
3

Foto: archív OFK

prehry
4
5
6
5
9
11
9
11
14
12
16
15
17
20

skóre
body
142 : 36 66
112 : 51 59
93 : 45 54
63 : 53 47
55 : 54 43
61 : 57 39
61 : 65 39
50 : 64 33
68 : 78 30
53 : 62 28
60 : 99 24
40 : 75 23
39 : 91 21
29 : 96 12

KORMANOV POHÁR A
klub
zápasy výhry remízy prehry
1. Ružomberok
12
11
1
0
2. Ľubochňa
12
10
1
1
3. Hrboltová
12
6
2
4
4. Lipt. Štiavnica
12
4
1
7
5. Lúčky
12
3
2
7
6. Lisková
12
2
3
7
7. Lipt. Lúžna
12
1
0
11

skóre
body
78 : 9 34
69 : 11 31
41 : 23 20
25 : 41 13
17 : 51 11
16 : 48 9
8 : 71 3
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