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OTVORENIE CYKLOKORYTNIČKY
V sobotu 11. 6. 2016 prebehlo oficiálne otvorenie Cyklokorytničky, najdlhšieho cyklochodníka v regióne Liptova.
Náučno-relaxačná trasa pre peších turistov, bežcov i cyklistov
má približne 25 kilometrov a prakticky kopíruje bývalú trať
úzkorozchodnej železnice. Trasa má vďaka svojej železničnej
minulosti mierny profil bez náročného stúpania, je preto
vhodná najmä pre rodiny s deťmi. Popri CykloKorytničke sú
informačné tabule o histórii železnice, o prírode a tiež o zaujímavostiach v okolí. CykloKorytnička vedie na hranici
dvoch národných parkov – Nízkych Tatier a Veľkej Fatry.
V dopoludňajších hodinách sa na začiatku trasy v Ružomberku zišlo viac ako stopädesiat cyklistov, ktorí sa cez Biely
Potok a Podsuchú premiestnili na otvárací ceremoniál do Liptovskej Osady.
Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnilo odhadom
tristo ľudí z Ružomberka a okolitých obcí Liptovskej Lúžnej,

Liptovskej Osady a Liptovských Revúc. Cyklisti sa následne
presunuli do Korytnice, bývalého kúpeľného komplexu.
V cieli na nich čakalo občerstvenie v podobe minerálnej
vody z miestnych prameňov, piva, gulášu, ale aj grilovaných
pochúťok. O zábavu sa postarali speváci Miťo Bomba a Jadranka.
Cyklokorytnička má dĺžku približne 23 kilometrov a prevýšenie zhruba 350 metrov. Jej trasa vedie po bývalej trati
legendárneho vlaku Korýtko, ktorý vozil kúpeľných hostí
z Ružomberka do Korytnice.
Na vybudovaní cyklotrasy sa okrem Ružomberka podieľali aj obce Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské
Revúce. Autori myšlienky dúfajú, že sa stane vyhľadávanou
nielen medzi domácimi, ale aj zahraničnými turistami.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ani sme sa nenazdali a máme tu opäť jún, posledný mesiac
školského roku. Končí sa obdobie učenia, naberania skúseností, prváci už poznajú abecedu, spriatelili sa s písmenami
a číslami.
Nadišlo obdobie klasifikácie, v ktorom sme sa spolu so
žiakmi zamýšľali nad tým, ako sa nám darilo v školskej práci. V školskom roku 2015/2016 navštevovalo základnú školu
203 žiakov v desiatich triedach, v školskom klube detí boli
zriadené dve denné oddelenia. Edukačný proces a prevádzku školy zabezpečovalo 17 pedagogických a 6 prevádzkových
zamestnancov. Podľa inovovaných školských vzdelávacích
programov sa postupovalo v 1. ročníku na prvom stupni a v 5.
ročníku na druhom stupni ZŠ. Po náročnom období výstupných testov, overovaní vedomostí, opakovania a bilancovania
prichádza zaslúžené vysvedčenie. Teší nás, že mnohí žiaci
našej školy sa môžu pochváliť samými jednotkami a prospechom s vyznamenaním, no nájdu sa aj takí, ktorým sa neda-

rilo dohnať zameškané učivo za posledné týždne a svojím
vysvedčením sa iste chváliť nebudú. Vysvedčenie je hodnotením celoročnej práce. Nemá byť dôvodom k trestu, ale
stimulom do ďalšej práce. Niekedy stačí trochu viacej náročnosti či dohľadu nad zmysluplnosťou trávenia voľného času
po príchode zo školy.
O tom, že našim žiakom sa v škole darilo, nehovorí len
koncoročné vysvedčenie, ale aj bohatá činnosť v predmetových súťažiach, olympiádach a mimoškolských aktivitách.
V mnohých sme zabodovali na okresnej i vyššej úrovni.
Zapojili sme sa do predmetových olympiád: matematická,
geografická, chemická; olympiády zo slovenského jazyka
a cudzích jazykov, do pytagoriády i matematického klokana.
Zaspievali sme na Slovenskom slávikovi, nezabúdali sme ani
na umelecký prednes poézie a prózy, naši žiaci predviedli
svoje nadanie v súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky
Maťko, Štúrov Zvolen. V marci sme viacero aktivít na vyučo-

vaní venovali knihám a čítaniu. Vydarila sa nám aj Uspávanka s rozprávkou – čarovná noc za splnu mesiaca v mesiaci
knihy. Plná rozprávok, príbehov, rozhovorov pri sviečkach,
ktorým predchádzalo množstvo hier, súťaží, ale aj hudby
a tanca. Trochu sme i ponocovali, čo bolo výnimočne dovolené, hoci napokon všetkých premohol sladký spánok v spoločnosti spolužiakov. Po sobotňajších raňajkách už utekali
domov, aby sa mohli podeliť sa so zážitkami so svojou rodinou. Peknú akciu si budúci rok chceme opäť zopakovať.
V apríli sa naši žiaci snažili prostredníctvom Dňa narcisov
pouvažovať nad krehkosťou života ľudí. Uvedomili si, že aj
málo pomôže mnohým chorým na rakovinu, niekomu možno zachráni život, pomôže pri výskume liečby rakoviny.
Naši žiaci sa už tradične zúčastňujú exkurzno-poznávacích zájazdov v zahraničí, ktoré sa zvyknú uskutočňovať
na začiatku júna. V tomto školskom roku sa vybrali spoznávať mentalitu a život iných národov do Chorvátska. Putovali
po trase Liptovská Lúžna – Letenye – Záhreb – Karlovac – Split
– Baško Polje. Počasie im skutočne prialo a okrem jedného
dopoludnia ich počas celého pobytu sprevádzala slnečná
obloha. Ak sa niekomu zunovalo plávanie a slaná voda,
mohol sa poprechádzať v blízkom v meste Baška Voda.
V rámci pobytu žiaci navštívili mesto Makarska s cennými
kultúrnymi a historickými pamiatkami i pútnické miesto
Medžugorje. Tí odvážnejší na rafte splavovali rieku Cetinu,
alebo si zalietali na parasailingu.
Život v škole bol naozaj bohatý na množstvo zážitkov.
Žiaci absolvovali besedy s odbornými lekármi, navštevovali
záujmové útvary, zúčastňovali sa športových a výtvarných
súťaží, vytvárali projekty, prezentácie, úspešne absolvovali

testovanie T5 a T9, elektronické testovania, odborné exkurzie
v Martine, na Obecnom úrade v Liptovskej Lúžnej, na Havránku, v Pribyline, v galérii p. Ľ. Vierika..., a to sme nespomenuli ani zďaleka všetky činnosti, na ktorých sme sa
v priebehu školského roku s našimi žiakmi podieľali. Už
tradične sa pripravujú kultúrne programy pre rodičov a našich spoluobčanov: Predvianočný čas, pásmo pri príležitosti
mesiaca úcty k starším, ku Dňu matiek, vítanie malých
spoluobčanov do života...
O krátku chvíľu je tu už koniec školského roku a žiaci si
budú vychutnávať prvé dni prázdnin, učitelia začnú oddychovať počas svojej dovolenky. Pre všetkých sú to zaslúžené
dni voľna, výsledky práce nás o tom presviedčajú. Aby sme
všetky aktivity mohli v našej škole uskutočniť, musíme mať
aj vhodné podmienky na realizáciu edukácie. Za to patrí
naše srdečné poďakovanie predovšetkým starostovi obce,
Ing. Albínovi Husarčíkovi, celému vedeniu Obecného úradu
v Liptovskej Lúžnej a obecnému zastupiteľstvu za vytváranie
vhodných podmienok na modernizáciu výchovy a vyučovania. Vedenie ZŠ s MŠ zároveň ďakuje za spoluprácu Rade
rodičov pod vedením Anny Mydliarovej, Rade školy pod
vedením Mgr. Miroslavy Šiculiakovej, spolupracujúcim organizáciám (Školskému úradu, CPPPaP, DIC, SZUŠ Dotyk,
CVČ Elán, policajnému zboru, farskému úradu, dobrovoľnému hasičskému zboru obce...), kolegyniam z materskej
školy a ŠKD, všetkým prevádzkovým zamestnancom ZŠ s MŠ
a školskej jedálne, všetkým rodičom a priaznivcom školy,
ktorí nám pomáhajú pri realizácii rozličných aktivít vo výchovnovzdelávacej oblasti.
PaedDr. Marián Mikulka, riaditeľ ZŠ s MŠ

V ŠKÔLKE ZVONÍ LETO
Máme šťastie. Leto zvoní na všetky zvončeky, ktoré má.
Počujeme ich v školách, kanceláriách, továrňach. Končí sa
školský rok, prichádzajú prázdniny a čas dovoleniek, oddychu. Je za nami ďalší školský rok, v ktorom
materskú školu navštevovalo 70 detí. Boli rozmiestnené do troch tried s celodennou prevádzkou. S deťmi pracovalo päť učiteliek. Dochádzka počas školského roka bola veľmi dobrá.
Okrem štandardov ŠKVP sme rozvíjali deti aj
v iných oblastiach. Deti navštevovali výtvarný
krúžok a krúžok šikovné jazýčky. V tomto školskom roku sme spolupracovali aj so súkromným CPPPaP Nosko, ktoré realizovalo v materskej škole aktivity na rozvíjanie reči – Hudobné písmenká.
Projekt „Filipkovi kamaráti a život bez drog“ bol zameraný
na protidrogovú prevenciu. Deťom sme pripravili aj kultúrne
programy, bábkové divadielka – Janko Polienko, Pinokio,
Čert slúži priamo v materskej škole. Divadlá hrali profesionáli z Martina a Žiliny. Deti mali z nich bohatý citový zážitok,
mohli sa do divadla aj zapojiť, tlieskaním, spevom, slovom.
V spolupráci so základnou školou boli u nás realizované

rôzne aktivity so žiakmi – divadlo v ŠKD Snehová kráľovná,
aktivita Deň jablka, Deň narcisov, Prvá pomoc, Mikuláš,
Predvianočný čas, zápis do 1. ročníka ZŠ, Deň matiek, Deň
detí. Naši predškoláci si boli vyskúšať aký je
život v 1. ročníku ZŠ. Navštívili a zapojili sa
do činnosti na hodine u prvákov ZŠ. Želáme si,
aby naša materská škola naďalej ukrývala pod
svoje krídla veľa detskej radosti jedinečnosti,
výnimočnosti, spoločnej hravosti a kooperácie.
Na konci školského roka sa chceme poďakovať
rodičom detí MŠ a ZŠ za spoločne pripravené
aktivity, zriaďovateľovi za pomoc a spoluprácu
pri postupnej inovácií učebného prostredia
v materskej škole. Materská škola poskytuje rodičom možnosť umiestniť deti v zariadení aj počas mesiaca júl, kde sú
pod dohľadom pedagogickej pracovníčky, majú zabezpečenú
celodennú stravu a voľný prázdninový program. S prianím
pekných slnečných dní, plných oddychu a pohody sa s vami
lúči kolektív zamestnancov materskej školy a teší sa na
stretnutie s deťmi aj rodičmi v školskom roku 2016/17.
zástupkyňa pre MŠ

ZO ŽIVOTA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
Náš Školský klub detí Úsmev pri ZŠ v Liptovskej Lúžnej
si už nevie predstaviť školský rok bez návštevy v materskej
škole. Naša super spolupráca sa potvrdila aj v toto zimné
fašiangové dopoludnie, tentoraz v opačnom garde – naši najmenší kamaráti prišli k nám. Na ich návštevu sme sa starostlivo pripravovali. Najskôr vybrať vhodný program a potom

potrebné veci súvisiace s vystúpením. Až nastal očakávaný
deň návštevy. Detičky sme už nedočkavo čakali a privítali
s milým pozdravom a veľkým potleskom. Ich zvedavé očká
sme prekvapili divadielkom Vločka Striebroočka od Evy
Vrbickej. Názov Vločka Striebroočka pasoval na krásne nezbedné vločky a hlavnú postavu Striebroočku, ktorá sa deťom

veľmi páčila. Nakoniec sme sa všetci s vločkami zapojili
do tanca a tak sme spoločne vytvorili krásnu divadelnú, fašiangovú atmosféru. Vo chvíli oddychu nás čakala sladká

odmena. Zábave nebolo konca a ich šťastný úsmev a žiariace očká nám hovorili, že sa im u nás páčilo.
Vychovávateľka ŠKD V. Stašová
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PRÁCE VYKONANÉ V 1. POLROKU 2016
Pokračovali sme v II. etape rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde sa menili a dopĺňali LED svietidlá v uliciach obce.
Tam kde predtým svietidlá neboli sa bude verejné osvetlenie
napájať novým káblom. Aj na II. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia sme finančné prostriedky získali z ministerstva hospodárstva SR a eurofondov.
Pracovníkov na verejnoprospešných službách sme v zimných mesiacoch využili okrem iného aj na štiepanie dreva
zo stromov z cintorínov. Po vysušení budeme z neho robiť
energetickú štiepku na kúrenie.
Z ministerstva školstva sa nám podarilo získať 35 000 Eur
na rekonštrukciu podláh v niektorých triedach základnej
školy. Táto rekonštrukcia bola už zrealizovaná.
Opravili sme fasádu na Vyšnej škole. Prekvapujúco dlho
je teraz bez poškodenia. Uvidíme ako to bude vyzerať po
prázdninách...

Rozšírili sme pódium, s podporou Žilinského samosprávneho kraja, a zakúpili prístrešok, ktorý bude slúžiť hlavne
pre dychovky zúčastňujúce sa Lúžňanského Barytónu.
Na tenisovom kurte pri obecnom penzióne Salatín boli
kompletne vymenené umelé čiary. Teší nás, že tenisový kurt
je pomerne dobre využívaný.
Vybielili sme tanečnú sálu, obecnú kuchyňu, chodby
a sklady pri kuchyni. V predsieni tanečnej sály sme okrem
bielenia vymenili obklad stien a osadili nové vchodové dvere
do jedálne. Uskutočnili sme zber elektroodpadu, kde sa zaplnili dva veľkoobjemové kontajnery.
V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravujeme denný stacionár pre starších ľudí v uvoľnených triedach
budovy materskej školy. Treba ešte vybaviť rôzne povolenia
a pri dostatočnom záujme by sa mohol spustiť v budúcom
roku. O všetkom budete včas informovaní.

Fasáda vyšná škola.

Oprava vodovodu u Lipovských.

Podlaha ZŠ.

Stacionár.

Vestibul, bielenie kuchyne.

Štiepanie dreva.

V letných mesiacoch využívame pracovníkov z verejnoprospešných služieb na čistenie rigolov, kosenie verejnej
zelene, údržbu športového areálu a na ďalšie práce v obci.
Veľa porúch sa nám vyskytuje na verejnom vodovode.
Príčinou mnohých je aj narušenie potrubia pri kopaní kanalizácie. Niekedy je obtiažne nájsť miesto poruchy.
Problémy nám robia aj poruchy obecného rozhlasu.
Príčiny sú rôzne. Najhoršie je keď niekto roztrhne vedenie
a nenahlási túto udalosť. V druhom rade je to amatérske
spojenie vedenia osobou, ktorá vedenie roztrhla. V tejto
súvislosti chcem požiadať občanov, aby si opílili konáre
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na stromoch, ktoré zasahujú do vedenia a pri silných
vetroch môžu spôsobiť roztrhnutie vedenia.
Na jar sme opravovali aj náš úsek cyklistického chodníka
– Cyklokorytničky. Na jeseň bol úsek od Patočín po Korytnicu najlepší, ale v zimných mesiacoch štátne lesy ťažili v uvedenom úseku kalamitné drevo a trasa bola na viacerých
miestach zničená. Vďaka dobrej spolupráci s vedúcim Lesnej
správy Liptovská Osada Ing. M. Ondrušom sme trasu stihli
do slávnostného otvorenia 11. 06. 2016 opraviť k spokojnosti cyklistov. Tu sme financie získali od Nadácie Kia Motors
Slovakia.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Činnosť hasičské zboru rovnako ako v minulých rokoch
prebieha podľa plánu, ktorý sme si vytýčili na výročnej
schôdzi. Okrem starostlivosti o zverenú techniku a zabezpečovanie akcieschopnosti zboru sme podobne ako v minulých
rokoch pokračovali v tradičných činnostiach ako je usporiadanie hasičského plesu, stráženie Božieho hrobu, Florianská
sv. omša, stavanie mája pri hasičskej zbrojnici, či brigády pri
ošetrení techniky a priestorov zbrojníc.
14. februára 2016 sa zapísal do našej kroniky veľkými
písmenami nakoľko sme rozšírili náš vozový park o ďalšie
vozidlo. CAS 15 Iveco aj s povodňovým vozíkom nám v rámci celoplošného rozmiestňovania síl a prostriedkov prišiel
odovzdať sám minister vnútra Róbert Kaliňák a už 3. apríla
sme aj s týmto vozidlom likvidovali požiar trávnatého porastu a krovín na ulici do Patočin.
1. mája sme si na sv. omši uctili patróna hasičov sv. Floriána, a pri tejto príležitosti nám pán farár tento náš nový
prírastok do hasičskej rodiny posvätil.

Odovzdanie vozidla CAS 15 Iveco.

Ako už býva zvykom, naši hasiči aj tento rok 14. mája
postavili máj pri hasičskej zbrojnici, ktoré už tradične bolo
spojené s hudbou a dobrou zábavou.
28. mája bol členom zboru vyhlásený cvičný poplach,
ktorého cieľom bolo preveriť ich akcieschopnosť ako aj pripravenosť na obsluhu hasičských vozidiel a agregátov. Poplachu sa zúčastnili dve desiatky členov, ktorí dokázali
svoju pripravenosť na prípadný zásah.
Po dlhšej prestávke sa náš zbor vrátil k príprave detí
a mládeže v hre Plameň, ktorých sa ujali naše stále aktívne
hasičky čo sa týka hasičského športu a po marcovom nábore
v ZŠ mali 9. apríla príležitosť zistiť čo sa naši najmenší hasiči a hasičky naučili. Zúčastnili sa svojej prvej veľkej súťaže,
ktorá sa konala v telocvični ZŠ v Likavke a svoje sily si zmerali s mladými hasičmi z celého Slovenska v hasičských
disciplínach – požiarnom útoku, štafete dvojíc a uzlovej
štafete – prispôsobených na halové podmienky. Tým chlapcov
sa umiestnil na 5. mieste a tým dievčat na 6. mieste.

Previerkové cvičenie.

Družstvá mladých hasičov na Plameni v Ludrovej.

Pre našich najmladších hasičov a hasičky 21. mája prišla
ďalšia výzva. V Ludrovej sa konalo Okresné kolo hry „Plameň“. Družstvá súťažili v požiarnom útoku s vodou, požiarny útok s prekážkami a v štafete 400 m s prekážkami. Naše
tímy to mali parádne natrénované, keď dievčatá sa umiestnili na 2. mieste a chlapci na 3. mieste. V túto sobotu absolvovali svoju prvú tohoročnú súťaž aj muži, ktorí vo Vyšnom
Kubíne obsadili 1. miesto.
4. júna si naše družstvá žien, mužov a dorastu zmerali
sily na Okresnej súťaži v Kalamenoch. Kde sa celkovo zúčastnilo 26. družstiev v kategórii muži, 7. družstiev v kategó-

Okresná súťaž v Kalamenoch.
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rii ženy a 5. družstiev v kategórii dorastenci. Napriek pekne
rozbehnutému požiarnemu útoku sa našim ženám nepodarilo umiestniť, pretože im zlyhala mašina. Muži a dorastenci
sa umiestnili na pekných 2. miestach.
18. júna absolvovali svoju prvú tohoročnú pohárovú súťaž
aj naše ženy, ktoré sa po nevydarenej okresnej súťaži opäť
vrátili na víťaznú vlnu a v Bzinách sa umiestnili na 3. mieste.
Obdobie prázdnin je už tradične bohaté na rôzne kultúrne a športové podujatia, preto by som Vás všetkých rád pozval
na Hasičské odpoludnie, ktoré náš DHZ poriada aj tento rok
a to 28. augusta na ihrisku v Ráztokach.
veliteľ DHZ

ODOVZDÁVANIE HASIČSKÉHO AUTA

Posvätenie Iveca.

Odovzdávka CAS 15.
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SENIORI V LIPTOVSKEJ LÚŽNEJ STÁLE V POHYBE
Je neuveriteľné, ako ten čas rýchlo beží. Veď akoby včera
sme si želali do Nového roka 2016 všetko najlepšie a už je
za nami jeho polovica. Za toto obdobie členovia našej ZO
Jednoty dôchodcov vo svojich aktivitách a nápadoch pokračovali akoby ani nevnímali plynutie času. Jedna akcia ešte
len prebieha a už rozmýšľajú, ako zabezpečiť ďalšiu, čo vymyslieť, koho navštíviť, komu pomôcť, poradiť. Členovia
Výboru majú čo robiť, aby mohli požadované akcie organizačne a finančne zabezpečiť.
Veľká časť našich členov je zdravá, kreatívna a aktívna,
tak prečo vysedávať doma, pozerať celý deň televíziu alebo
si len tak polihovať. Ako sa mení doba, menia sa i ľudia. Ani
seniori nie sú rovnakí, akých si pamätáme spred niekoľkých
rokov. Technologické výdobytky už nie sú cudzím pojmom
ani pre staršiu generáciu. Sedemdesiatročná stará mama
rozpráva vnučke zážitky zo svojej mladosti a vnučka sa jej
za to odmení jednoduchým kurzom používania internetu.
Vnučka je milo prekvapená, aký záujem o internet babička
prejavila. Z pokrokov babičky sa tešia obidve. Len keby ten
dôchodok bol aspoň o polovicu vyšší. Čo by ona aj v starobe
ešte dokázala. Úsmevne možno uviesť, že mnoho terajších
dôchodcov sa na staré kolená stáva umelcami: musia v sebe
prebudiť umelecké sklony, aby dokázali vyžiť z nízkych
dôchodkov. A toto je v mnohých prípadoch dôvodom, prečo
si aj naši členovia nemôžu dovoliť ísť na každú akciu, kde je
potrebné zložiť určitú finančnú čiastku.
Sú však akcie, na ktoré nie sú potrebné financie. Stačí sa
napr. zúčastniť na podujatiach, na ktorých účinkujú členky
speváckej skupiny pri ZO JDS, ktoré dokážu rozospievať
všetkých prítomných. Na ich programe je stále čo obdivovať
– zaraďujú v ňom stále nové a nové piesne. Účinkujú buď
v krojovaných odevoch alebo v rovnošatách. Sú stále usmiate, plné chuti baviť okolie. V tomto roku okrem bežného
účinkovania na každej členskej schôdzi sa spolu s harmonikármi zúčastnili na akciách:
–
–
–
–
–
–
–

predvianočné trhy (december 2015)
predvolebný míting (voľby do NR SR)
fašiangové posedenie ZO JDS
oslavy dňa matiek
výročná členská schôdza ZO SZPB
otvorenie ovčiarskej sezóny – Bačova cesta
oslava 80-tych narodenín členky p. Veselovskej Veroniky
– otvorenie cyklotrasy Ružomberok – Korytnica v Lipt.
Osade
Koncom roka 2015 naša ZO zavŕšila svoju činnosť účasťou
na predvianočných trhoch v našej obci. Na trhoch členky
predávali vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby a ponúkali prítomných dobrým vínkom.

Vo februári sa naši členovia zúčastnili predvolebného
mítingu v Ružomberku. Akciu organizoval predseda Vlády
SR Róbert Fico. Členovia sa tam dobre zabavili na peknom
programe v podaní známych osobností Slovenska.
Ďalšou februárovou akciou bolo fašiangové posedenie
členov. Akcia sa vydarila, členovia sa veľmi dobre zabávali
do neskorého večera.
Na výročnej členskej schôdzi ZO JDS 7. 3. 2016 si prítomní okrem iného vypočuli aj slávnostný príhovor predsedníčky p. Svrčanovej ku sviatku MDŽ. Bolo im podané občerstvenie so slávnostným obedom a potom pokračovala schôdza
vo veselej atmosfére so spevom a tancom.
Na členských schôdzach predsedníčka ZO p. Svrčanová
a niektoré ďalšie členky predniesli prítomným zdravotné
prednášky na témy:
–
–
–
–
–

Škodlivosť cukru pre ľudský organizmus
Abeceda jarnej očisty
Poskytovanie prvej pomoci
Už žiadne kŕčové žily
Rady z Wellnes hitov

V apríli 2016 naša ZO organizovala zájazd do Bratislavy
spojený s účasťou na výstave kvetov Flora 2016. Na výstave
kvetov si účastníci nakúpili kvety a rôzne potreby do záhrady a domácnosti. Potom nasledovala obhliadka Bratislavy
spojená s nákupmi.
Na akciu Športové hry v Liskovej, ktorú organizovala OO
JDS Ružomberok v máji 2016 budú naši členovia dlho spomínať. Za krásneho počasia sa športového zápolenia zúčastnili členovia JDS z celého okresu Ružomberok. Súťažilo sa
v disciplínach: beh ženy, beh muži, vrh guľou a streľba zo
vzduchovky. Do súťaže sa prihlásili aj členovia našej ZO.
Akcia bola dobre pripravená, účastníkom bolo podané chutné občerstvenie. Nešlo len o športovú súťaž, ale aj o spoločenské stretnutie seniorov, ktoré prinieslo neopakovateľné
zážitky, spomienky, rozptýlenie, radosť z pohybu a užitočne
strávený deň.
Koncom júna ZO plánuje: účinkovanie speváckej skupiny
na Ružomberskej lýre seniorov, ktorá bude v Hubovej a uskutočniť trojdňový zájazd do Podhájskej s pobytom na kúpalisku.
Nezáleží na tom, koľko máme rokov,
dnes už ani na tom, čím sme boli vo veku mladom.
Nemáme sa čoho báť, šedé vlásky, drobné vrásky
dokážeme perfektne maskovať.
Času máme dosť, venovať sa krásnej piesni,
nám a všetkým pre radosť.
Kováčová Anna
tajomníčka ZO JDS

Z NAŠEJ MATRIKY I. POLROK 2016
NARODENIE:
Nela Mydliarová, Tomáš Dzimbaník, Maxim Chlepko, Samuel Tabák, Branko Marko Serafín, Marcus
Polkan, Marko Vanyšev, Dávid Ilavský,
Eliška Husarčíková, Valentína Chlepková,
Patrícia Husarčíková, Martin Majdek, Ema Bullová, Jana
Glembová, Marko Bystričan, Marko Tišťan, Zara Gezová,
Sofia Gezová, Tamara Veselovská.

SOBÁŠ:
Juraj Soják a Bc. Barbora Mydliarová,
Ľuboš Chlepko a Zdenka Serafínová.
SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Kamil Fides a Patrícia Husarčíková,
Ing. Martin Lauko a Dominika Vieriková,
Ing. František Hrušovský a Mgr. Zuzana Veselovská, Ing. Martin Lang a Ing. Katarína Dutková, Tomasz
Widz a Mgr. Zdenka Kraftová.

ÚMRTIE:
Ľubomír Veselovský, 45 r., Daniel Veselovský, 60 r., Pavol Lukáč, 38 r., František Chlepko, 46 r., Božena Veselovská, rod. Targošová, 53 r., Františka
Viglaská, rod. Veselovská, 64 r., Jolana
Oravcová, rod. Ondrašíková, 75 r., Vladimír Bulla, 62 r., Mária Glembová, rod. Sirotová, 80 r., Ma-

rián Devečka, 54 r., Zdenko Jaroš, 56 r., Alena Lietavcová, 39
r., Cyprian Chlepko, 73 r., Ondrej Kurpaš, 87 r., Stanislav
Črep, 65 r., Ján Kurpaš, 63 r., Igor Veselovský, 51 r., Augustín
Veselovský, 85 r.
ŠTATISTIKA:
narodení: 19, prisťahovaní: 11, odsťahovaní: 15, umretí: 18,
počet obyvateľov k 28. 06. 2016: 2.819
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

VÍTALI SME NOVÝCH OBČANOV
„Voňavý uzlík života privítal deň,
naplnil túžbu, krásny rodičov sen.
Plačom oznamuje svetu, že je
medzi nami, že je tu.“
Sobota – 5. apríla 2016 patrila našim najmladším občanom.
V obradnej miestnosti sme do života vítali detičky, ktoré sa
narodili v roku 2015. Tento rok ich bolo 27, z toho 13 dievčat
a 14 chlapcov. Na úvod vystúpili deti z detského súboru
Lúžňanček a potešili všetkých prítomných svojimi dojemnými uspávankami a básňami. Po slávnostnom príhovore sta-

rostu našej obce sa rodičia zapísali do pamätnej knihy obce,
detičky dostali pekný darček i finančnú hotovosť 150 Eur.
Milí rodičia, milujte svoje deti, lebo sú najhodnejšie milovania. Vlastnia hodnoty, ktoré bývajú dospelým odopreté.
Čistota a nevinnosť – pre nás je to túžba, ideál, pre ne skutočnosť. Pozhŕňajte v sebe všetku nehu a lásku, s ktorou ste
sa v živote stretli a znásobujte ju. Nech sa o ňu oprie vaše
dieťa, keď sa pustí stoličky a urobí prvý krok.
PhDr. Eva Veselovská
matrikárka



Foto: archív obce.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
V sobotu 16. januára 2016 sa v kultúrnom dome konal
Veľký detský karneval pre všetky deti z našej obce. O 13.
hodine sa to všetko spustilo. Krásne vyzdobená sála sa začala pomaly zapĺňať maskami od výmyslu sveta. Prišli piráti,
víly, strigy, čerti, princezné, zvieratká, klauni a mnoho úžasných masiek. Prekvapením karnevalu bol maskot Mimoňa.
Po promenáde masiek nasledovalo vyhodnotenie. Každá
maska dostala sladkú odmenu a tí menší sa tešili aj z plyšových hračiek, ktoré sme získali v zbierke. Bolo úžasné pozorovať ako sa detičky nesmierne tešia a šantia. Nechýbala ani

tombola, ktorá je každý rok bohatšia, za čo patrí veľká
vďaka našim sponzorom. O výbornú zábavu a úžasnú karnevalovú atmosféru sa postarali už tradične naši DJ Michal
Veselovský a Juraj Fukas. Nezabudli sme ani na občerstvenie,
deti dostali obložené žemle a chutné škoricové slimáky,
ktoré nám upiekli kuchárky zo školskej jedálne. Dúfame, že
detičkám i rodičom sa karneval páčil a už teraz sa tešíme
na ďalší rok. Všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri
príprave tejto úžasnej akcie patrí naša srdečná vďaka.
RZ

Promenáda masiek.

Foto: archív RZ

ČINNOSTI SZPB LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Vážení občania,
ZO SZPB LL si Vás dovoľuje oboznámiť s činnosťou našej
ZO za rok 2015 a 1. polrok 2016.
Naša ZO v r. 2015 má 100 členov, čo treba kladne hodnotiť v rámci pokračovania tradícií. Počas 1. polroku 2016 sa
prihlásilo ešte 8 nových členov, to svedčí o dobrej a kvalitnej
spolupráci SZPB LL s Obecným úradom Liptovská Lúžna.
Náš výbor sa skladá z 9 členov a je aktívny.
Chceli by sme na začiatku pripomenúť tichou spomienkou
našich zomrelých priamych účastníkov odboja ako i členov
SZPB LL, ktorí nás v r. 2015 a 2016 navždy opustili.
Teraz k činnosti ZO SZPB LL: V mesiaci február 2016
prebehla výročná členská schôdza ZO SZPB LL, kde sa bi-

lancoval uplynulý rok a zároveň sa plánovali úlohy na nastávajúci rok. Na túto výročnú schôdzu boli pozvaní predsedovia a podpredsedovia z Liptovskej Osady, Liptovských Revúc,
hostia z Dolného Kubína, Oravy a Oravy – Istebného. Rozvinuli sme spoluprácu hlavne ako partizánska obec s obcami
Liptovská Osada a Liptovské Revúce. Pridali sa k nám aj ostatné menované ZO, čo malo veľký ohlas. Výročná členská
schôdza bola veľmi kladne hodnotená zo strany pozvaných
hostí. Momentálne sme najväčšia organizácia v Liptove
a Orave. Vďaka za to všetkým, ktorí pochopili odkaz SNP,
zvlášť mladšia generácia. Splnili sme aj ďalší bod úloh výročnej členskej schôdze a to, že sme navštívili našich členov ZO
SZPB LL, ktorí sa tento rok dožili 90 rokov a viac. Návšteva

bola sprevádzaná harmonikou a neverili by ste vzhľadom
na vek 95, 96 rokov akú úžasnú pamäť majú títo naši členovia a všetko si pamätajú z vojny – boli mladí. Poviem Vám
slová 96-ročnej pani Dudášovej, ktorá nám pri odchode povedala: „Deti moje, nech vládne kto chce, len treba bojovať,
aby nebola vojna. Ja som ju zažila na vlastnej koži, keď
jednými dverami vyšiel ruský vojak a o pol hodiny prišiel
nemecký vojak. Ten strach bol neopísateľný. Mala som 2
malé deti. Nech sa to nikdy nikomu nestane. Deti a manžela
som ukryla do jamy a čakala na ortieľ. Nenašli ich. Ráno
nemecký vojak odišiel. Preto si vážme mier. Dobre si to pamätajte mladí.“
Ďakujeme Obecnému úradu v Liptovskej Lúžnej za sponzorstvo a spoluprácu. Aj na základe tohto sme mohli navštíviť našich prastarých členov, ktorí plakali od radosti, že sme
na nich nezabudli a spomenuli si a odovzdali sme im darčekové koše.
Pripomenieme: „4. júla 2015 bola pred Obecným úradom
Liptovská Lúžna výstava zbraní, poľnej kuchyne a vojakov.
Pri tejto príležitosti nás navštívil aj ruský veľvyslanec Mikhail
Mačechin, ktorý nám prisľúbil, že nám prispeje na nový

pomník – zároveň pamätník, pre všetkých ruských vojakov,
ktorí zahynuli v našej obci Liptovská Lúžna počas vojny.
Pomník je na vyšnom cintoríne. Vojak sa volal Nikolaj Lečiko zo Stalingradu. Tento prísľub je splnený a výbor ZO LL sa
postaral o jeho vybudovanie. Preto Vás, zároveň vážení občania srdečne pozývame na odhalenie tohto pamätníka
na vyšnom cintoríne, dňa 9. júla 2016 o 15.00 hod. Rozhlas
Obecného úradu bude priebežne informovať o programe
celej akcie. Po odhalení bude výstava zbraní pred Obecným
úradom a varenie partizánskeho gulášu s našimi krojovanými dôchodkyňami a krásnou ľudovou hudbou.
Chceme plniť odkaz našich otcov a starých otcov.
„SNP je cennou devízou – nesmieme zabúdať“
Touto cestou sa chceme poďakovať Obecnému úradu
a sponzorom z Liptovskej Lúžnej, ako aj všetkým, ktorí nám
pomáhajú pri zabezpečovaní akcií našej organizácie.
Ladislav Huba, predseda SZPB LL
Kvetoslava Chlepková, podpredsedníčka

DYCHOVKA AJ TENTO ROK HRÁ LEN PRE VÁS
Rok 2016 je pre členov DH Lúžňanka trochu odlišný
od tých predošlých, pretože si pripomína 95. výročie jej
vzniku.
Hoci sa už okolo roku 1912 dostali do Lúžnej prvé hudobné nástroje, 1. Svetová vojna značne ovplyvnila formovanie
a ďalší vývoj dychovej hudby. Prvá zachovaná fotografia
lúžňanských muzikantov je zo začiatku 20. rokov minulého
storočia. Od tohto momentu dychovka fungovala s menšími
prestávkami až do roku 1990.
V nasledujúcom roku však prešla výraznými zmenami.
Dychová hudba konečne dostala svoj názov – Lúžňanka,
zmenilo sa obsadenstvo a postupne sa zakúpili nové hudobné nástroje, technické zariadenie a notový materiál.
Za tých 25 rokov fungovania novej Lúžňanky sa v dychovke vystriedalo viac ako 40 muzikantov a spevákov, no aj
niekoľko kapelníkov. V súčasnej dobe je kapelníčkou mladá
a talentovaná poslucháčka Akadémie muzických umení
v Banskej Bystrici Bc. Katarína Chlepková DiS. art. Umeleckým vedúcim je už od roku 2003 pán Juraj Mydliar.
Nová kapelníčka priniesla do dychovky výrazné oživenie.
S príchodom nových, mladých spevákov sa zmenil takmer

Lúžňanský barytón.

celý repertoár. Členovia dychovky sa na nácvikoch pravidelne stretávajú jedenkrát do týždňa, aj keď náročnosť nových
a stále pribúdajúcich piesní by si vyžadovala viac hodín
spoločného trénovania. To žiaľ nie je možné pre pracovné
a školské povinnosti našich členov.
Tohtoročné oslavy oboch výročí dychovej hudby sa začali už 3. januára, kedy DH Lúžňanka odohrala v kinosále KD
Novoročný koncert. O pár týždňov na to Lúžňanka usporiadala už v poradí
VI. dychovkársky ples, ktorý má každý rok úspech. Tento
rok DH organizovala tradičnú fašiangovú bursu spojenú
s pochovávaním basy v utorok 9. februára pred Popolcovou
stredou.
DH Lúžňanka pravidelne vystupuje na kultúrnych podujatiach nielen doma v Lúžnej, ale aj v jej okolí a tiež reprezentuje našu obec v susedných Čechách na každoročnom
Lužanskom jarmarku. Koncom júla tohto roku sa zúčastní
na krajskej súťaží malých dychových hudieb v Tvrdošíne.
Dychová hudba Lúžňanka organizovala 21. mája 2016
v poradí už 9-ty ročník prehliadky dychových hudieb Lúžňanský barytón. Aj tento rok prijali naše pozvanie skvelé

Foto: OcÚ

dychovky a to konkrétne DH Supranka, DH Kolárovičanka
a DH Mostarenka. Nádvorie obecného úradu sa začalo pomaly zapĺňať pred 14-tou hodinou. Prehliadku otvorilo vystúpenie DH Lúžňanka Juniori. Naši mladí odohrali naozaj
výborný koncert a publikum si dokonca na záver vypýtalo
aj prídavok. Ako druhý v poradí sa nám predstavili naši kamaráti z DH Supranka, ktorí u nás vystupujú každoročne.
Po nich sa nám predstavila ďalšia výborná dychovka a to DH
Kolárovičanka z Kolárovíc. Tá odohrala naozaj vynikajúci
koncert. Hneď za ňou sa nám predstavila DH Mostarenka
z Brezna. Tá so svojimi skvele ladenými skladbami a charizmatickým spevákom vytvorila vynikajúcu atmosféru.
Po skončení jej koncertu nasledovali dve spoločné skladby
všetkých dychoviek, ktoré oddirigoval p. Ctirád Kristín.
Na záver prehliadky sa predstavila domáca DH Lúžňanka.
Tá hlavne vďaka svojím sólistom urobila naozaj úžasnú show.
Vyzdvihnúť treba aj výkon našich najmladších členov Paťky,
Sáry a Erika, ktorí sa skvele predviedli v skladbe Heal theWorld. Vystúpenie to bolo naozaj skvelé a DH Lúžňanka sa
predviedla v plnej paráde. Počas vystúpenia nám k výročiu
zablahoželali a parádny darček darovali naši skvelí kamaráti z Veselej pětky. Po ukončení prehliadky nasledovala tanečná zábava s Veselou pětkou až do skorých ranných hodín.
DH Lúžňanka by sa na záver chcela poďakovať všetkým,

ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu tejto skvelej
akcie. Už teraz sa tešíme na budúcoročný jubilejný 10-ty
ročník Lúžňanského barytónu.
Treba ešte spomenúť našich mladých z Juniorky, ktorí už
2 roky pôsobia pod vedením p. učiteľa Stanislava Štrbu zo
Základnej umeleckej školy v Dolnom Kubíne. Dnes má táto
DH Lúžňanka – Juniori 9 detských členov, ktorých dopĺňajú
ešte niektorí muzikanti a speváci zo staršej dychovky.
Pobočka umeleckej školy Petra Michala Bohúňa v Liptovskej Lúžnej funguje od roku 2013 a dnes má viac ako 20
žiakov, ktorých vedú dvaja pedagógovia – Stanislav Štrba
a Juraj Kalma.
Vyučuje sa hra na zobcovej a priečnej flaute, saxofóne,
klarinete, trubke a akordeóne.
Zápis nových žiakov na rok 2016/2017 môžete v prípade
záujmu riešiť priamo na pobočke umeleckej školy v Liptovskej Lúžnej, alebo u niektorého člena DH.
Na záver by sme sa chceli vysloviť veľké ĎAKUJEME
našim sponzorom, ľuďom, ktorí nám venovali
2 % z daní, taktiež vedeniu obce a obecnému zastupiteľstvu a v neposlednom rade všetkým Vám, milí priaznivci
dychovej hudby.
Dychová hudba Lúžňanka

FOLKLÓRNA SKUPINA LÚŽŇAN
Je rok 2016 a naša Fsk sa blíži k 40. výročiu pôsobenia.
Za tieto roky spravila kus roboty. Nacvičila veľa pásiem
a spevov, ktoré pochádzali z našej obce a s ktorými reprezentovala našu obec či už po Slovensku alebo aj za hranicami. Zúčastňujeme sa rôznych folklórnych festivalov a iných
kultúrnych podujatí v našej obci a aj v okolitých mestách.
Zúčastňuje sa folklórnych súťaží a vystúpení pri rôznych
príležitostiach. Sú to festivaly: Východná, Detva, Martin,
Banská Bystrica, Zuberec, Lúčky a iné. V Českej republike
sa zúčastňuje na Lužanskom jarmarku v Lúžnej u Vsetína.
Vo februári sme sa zúčastnili fašiangového sprievodu po meste Ružomberok s folklórnymi skupinami z Černovej, Štiavnice, Komjatnej a folklórneho súboru Liptov z Ružomberka.
Ponúkali sme občanom šišky a spravili program pred bývalou
Jednotou a pred Kultúrnym domom. Večer sa všetky skupiny
sústredili vo veľkej dvorane, zatancovali tam a spravili
program pre obecenstvo. Po programe, súbor Liptov zachoval
starý ľudový zvyk a pochoval basu. V marci sme účinkovali
na nádvorí obecného úradu a v KD z príležitosti dodania
nového hasičského auta, ktoré odovzdal pán minister Kaliňák

S ministrom vnútra.

Foto: archív OcÚ

s prezidentom hasičského zboru z Bratislavy. Po programe
a odovzdaní auta boli všetci účinkujúci a občania pozvaní
na malé občerstvenie do KD.
Dňa 26. mája sa foklórna skupina zúčastnila sv. omše
a pobožnosti pri príležitosti najsvätejšieho Kristovho tela
a krvi (Božie Telo) a robenia oltárikov okolo kostola. Folklórna skupina spolupracovala so študentmi etnografie z univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde im poskytla informácie zo života našich predkov – folklórne tradície, zvykoslovia, narodenie,
svadby, pohreb a iné.
Fsk prijala do svojich radov mladé dievčatá. V skupine je
teraz 30 členov. Nacvičujeme pásma s ktorými v mesiaci
júli budeme vystupovať – v Malatinej na Orave, na Dolnoliptovských slávnostiach Lúčky, v Lipt. Sliačoch. Na nácviku sa
stretávame 1-2x týždenne.
Snažíme sa, aby sa tieto staré zvyky zachovali aj pre ďalšie generácie.
Na záver ďakujeme za podporu obecnému úradu.
Za Fsk Eva Valušiaková, org. vedúca

Fašiangy v Ružomberku.

Foto: archív FS

NÍZKOTATRANSKÁ MTB TOUR 2016
V sobotu 18. júna 2016 sa uskutočnil ďalší ročník Nízkotatranskej MTB Tour. Tieto preteky sú najväčšou akciou ŠKC.
Táto akcia si za veľmi krátku dobu získala veľmi dobrú povesť
a vďaka pozitívnym ohlasom z minulých kokov sa 2. ročník,

ako jediný z Liptova, zaradil do seriálu pretekov Žilinská
župa tour. Z hľadiska účasti zohral tento faktor, spolu s výborným počasím, pravdepodobne rozhodujúcu úlohu. S potešením môžeme konštatovať, že sme, vrátane kategórie
najmenších, atakovali hranicu 200 pretekárov. Tento rok,
vďaka podpore obce, mali občania Liptovskej Lúžnej symbolické štartovné. Veľmi nás teší, že pribudli tak rekreační
štartujúci, ktorí otestovali svoje limity, ako aj s hrdosťou
konštatujeme, že trochu viac trénovaní Lúžňania sa vôbec
v štartovom poli nestratili. Za všetkých môžeme spomenúť
1. miesta vo svojich kategóriách Milana Jánošíka, Kristiána
Jánošíka, Barbary Chomovej, Janky Mydliarovej, Sandry
Bystričanovej, Adama Hudeca a Karolínky Stašovej. K tejto
žatve môžeme pripočítať i ďalších 8 pódiových umiestnení.
Leví podiel na zdarnej organizácii a priebehu pretekov mal
predseda ŠKC Marek Bystričan spolu ďalšími dobrovoľníkmi
a sponzormi. Udalosť neušla ani pozornosti župného video
kanálu, takže touto akciou sme urobili výbornú reklamu
obci ako aj miestnej horskej cyklistike.
ŠKC

Foto: archív ŠKC

KST – LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Po pol roku môžeme znovu bilancovať našu činnosť a zároveň Vás pozvať na naše ďalšie akcie.
KST Liptovská Lúžna sa po dvoch rokoch podarilo zorganizovať preteky na sánkach aj to tiež len na poslednú chvíľu,
pretože sneh nevydržal dlho. Potom sme čakali na ďalšiu
snehovú nádielku, ktorá však neprišla a preteky na igelitových vreciach sa nekonali. Výhodou miernej zimy bolo, že

sme začali turistickú sezónu veľmi skoro. Marcové počasie
nám doprialo výlet na Pustý hrad pri Zvolene, výstup na Sidorovo a do tretice výstup na Liptovský hrad. Apríl sa niesol
v znamení zahájenia letnej turistickej sezóny na Maline Brde
a našej výročnej schôdze. V máji sme zas prešli za pekného
počasia Prosieckou a Kvačianskou dolinou.

Foto: archív KST

Leto sa začína, a my by sme chceli spolu s našimi rodinami absolvovať výlet na úvraťovú železničku vo Vychylovke.
Potom nás už čakajú dlhoročné výstupy ako Hviezdicový
výstup na Veľkú Chochuľu, ktorý bude 17. 7. 2016 a Salatínske
návraty, ktoré sa budú konať 5. – 8. 7. 2016. Dúfame, že si
zachováte priazeň týmto akciám a zúčastníte sa na nich
v hojnom počte, i keď úlohu bude zohrávať aj počasie.

Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom
za finančnú dotáciu a aj za pomoc pri akciách. Všetkým
občanom prajeme krásne leto, detičkám pekné a hlavne dlhé
prázdniny a rodičom, aby si našli čas spolu s ich deťmi spoznávať krásy našej prírody.
Výbor KST Liptovská Lúžna

LYŽIARSKY ODDIEL TJ PARTIZÁN L. LÚŽNA
Lyžiarska sezóna 2015/2016 bola
z pohľadu klimatických a snehových
podmienok druhou najhoršou v histórii
existencie samostatného lyžiarskeho
oddielu po sezóne 2013/2014.
Nakoľko naše stredisko je odkázané
na prírodný sneh, ktorý túto zimu v podstate pod hranicou
1000 m n. m. nenapadol na celom území Slovenska, kde
zjavné problémy mali aj strediská s umelým zasnežovaním,
vyšla snaha a všetky predsezónne prípravy členov oddielu
nazmar.
Jedinou svetlou výnimkou boli dni so snehovou pokrývkou okolo 16. 1. 2016, kedy sme nainštalovali unášače, bezpečnostné oplotenie a kompletne pripravili celý vlek na spustenie. Začiatkom februára sme sa pokúsili upraviť zjazdovku,
ale nasledujúci deň začalo pršať a tento dážď zmaril všetky
nádeje na dobrú lyžovačku. Podmienky boli z hľadiska bezpečnosti nevhodné na akékoľvek lyžovanie a následne sme

5. 3. 2016 so sklamaním vykonali jarnú údržbu a nastavenie
lyžiarskeho vleku na mimo-prevádzkový stav.
Z toho dôvodu sa nám nepodarilo zrealizovať plánované
aktivity v období januára až marca 2016. (Cena Veľkej Chochule, Skialp Čierny vrch, Lyžiarsky kurz, a pripravovaný
mini Lyžiarsky kurz pre najmenších). V atmosfére poznačenej neúspešnou sezónou prebehla aj výročná členská schôdza, kde sme zhodnotili rok 2015 sa určili ďalšie smerovanie
oddielu a hlavné úlohy na rok 2016.
Náladu po pokazenej sezóne si boli členovia oddielu
spolu s priateľmi oddielu vylepšiť na Svetovom pohári (WC)
žien v Jasnej, kde bol na túto akciu zorganizovaný zájazd.
Začiatkom apríla sa členovia zúčastnili brigády na čistenie
pasienkov pre SPDP Lúžňan a následne nás niektorí reprezentovali na Futsalovom turnaji Easter Cup.
V letných mesiacoch sa plánujeme zúčastniť na tradičnom
turnaji o pohár starostu obce v minifutbale a podľa finančných možností zrekonštruovať časť lyžiarskej chaty a vykonať

Údržba vleku.

Svetový pohár v Jasnej.

Foto: archív lyž. oddielu

nový náter celého lyžiarskeho vleku. Pripomínam, že vždy
aktuálne informácie o našich aktivitách nájdete na webovej
stránke www.lyziariluzna.eu
Na záver by som sa chcel v mene oddielu poďakovať
všetkým členom za odvedenú prácu a rovnako ostatným,

ktorým naša činnosť nie je ľahostajná a stále nás akýmkoľvek
spôsobom podporujú. Vďaka patrí aj ľuďom a subjektom,
ktorí nám finančne pomohli formou preukázania 2 % z dane.
Ing. Michal Veselovský
tajomník LO

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
KORMANOV POHÁR – ŽIACI U 13
– SEZÓNA 2015/2016
Sezóna 2015/2016 sa skončila pre mladších žiakov 6.
miestom. Do tabuľky sme si pripísali 15 bodov za 5 výhier
a v 11 zápasoch sme súperom podľahli. S pasívnym skóre 29:
62 sme sezónu ukončili prehrou na domácom trávniku s Liptovskými Sliačmi. Na vyššie priečky sme v tejto sezóne pomýšľať nemohli, napriek bojovnosti, hernému nasadeniu
a snahe o dobrý výsledok bolo 5 tímov v tejto sezóne nad
naše sily. Naším najlepším strelcom sa v tejto sezóne stal Erik
Tišťan s 11 gólmi (8. najlepší strelec súťaže) a Timotej Weiss
s 8 gólmi (10. najlepší strelec súťaže).
Myslím, že chlapci odviedli poctivú prácu na tréningoch
aj v zápasoch, zažili veľa veselých chvíľ, naučili sa veľa futbalových zručností. Som presvedčený, že futbal nám všetkým
obohatil život.
Ďakujem rodičom za spolupatričnosť, obci za podporu,
OFK za podmienky a chlapcom za celú futbalovú sezónu.
Osobitne ďakujem chlapcom, ktorým sa pôsobenie v tíme
KP skončilo a teším sa, že ich futbalové majstrovstvo budem
obdivovať v budúcich sezónach vo vyšších vekových kategóriách. Ide o chlapcov, ktorí tvorili základnú kostru tímu, takže v budúcej sezóne nás čaká vytvorenie nového tímu
a doplnenie tímu o nových hráčov.
Chlapci – „kormanovci“, želám vám fajné vysvedčenie,
pohodové prázdniny a veľa radosti z futbalu.
Mgr Martin Mihálik
tréner mladších žiakov
DORAST
Jarnú časť sezóny 2015/16 sme začali zimnou prípravou
v telocvični a na okolitých terénoch za účelom získania kondície.
Počas zimnej prípravy chlapci absolvovali aj prípravné
zápasy na umelom trávniku kde zdokonalovali svoj herný
prejav.
Čo sa týka jarnej časti súťaže chlapci ju odohrali s veľkými výkyvmi v zápasoch. Prvé tri zápasy sme prehrali, a ďalšie tri sa nám podarilo vyhrať, bolo to spôsobené chýbajúcimi hráčmi pre zranenia a študijné povinnosti. Dôsledkom
toho bolo, že základná zostava sa menila aj o viac hráčov.
Príležitosť dostali mladší menej skúsení, ale veľmi perspektívni hráči. Pre mužstvo to malo aj pozitívny cieľ, zabudovať
a pripraviť týchto hráčov na budúcu sezónu.
Ďakujem hráčom: Michal Serafín, Miroslav Veselovský,
Viktor Veselovský, Kristián Močilán a zvlášť kapitánovi mužstva Renému Veselovskému za príkladne vedenie mužstva.
Chcem im popriať veľa úspechov v súťaži dospelých, kde sú
očakávaní. Sezónu 2015/16 by som s pozície trénera charakterizoval ako úspešnú, cieľ ktorí sme si dali, skončiť do 5.
miesta, sme ako nováčik úspešne splnili. Moje poďakovanie
patrí všetkým hráčom dorastu za zodpovedný prístup k tréningom a zápasom. Prajem im do budúcej sezóny veľa výhier
a radosti z futbalu.

ŽIACI
Futbalová sezóna dopadla úspešne. V tabuľke sme sa
umiestnili na druhom mieste, no po hernej stránke mali
chlapci aj na ligu majstrov. Chalani ukázali v zápasoch
bojovnosť, súdržnosť a vôľu zvíťaziť. Futbal, ktorý predvádzali mal úroveň. Pochopili, že tvrdým tréningom a poctivým
prístupom to ide v zápase ľahšie. Ďakujem ľuďom, ktorí
chodievajú fandiť, ľuďom, ktorí sa starajú o futbal v Liptovskej
Lúžnej, ďakujem chlapcom, pre ktorých bola táto sezóna
posledná, boli ťahúňmi pre tých mladších.
SPRÁVA Z ČINNOSTI FUTBALOVÉHO MUŽSTVA
SENIOROV OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
V JARNEJ ČASTI 2015/2016
Hodnotenie činnosti seniorov futbalového mužstva OFK
Liptovská Lúžna začína obdobím od polovice januára 2015,
kedy sme začali spoločne absolvovať zimnú prípravu. Táto
spočívala v dvojfázových týždenných tréningoch, z časti
bola kombinovaná prípravnými zápasmi. Počas zimnej prípravy A-mužstvo absolvovalo 5 prípravných zápasov na umelých trávnikoch, väčšinou s mužstvami z vyšších súťaží
(Hubová, Švošov, Turčianska Štiavnička, Bešeňová, Likavka
(a jeden na prírodnej tráve s Liptovskými Revúcami, v ktorých
trikrát mužstvo zvíťazilo a trikrát prehralo. V príprave bola
k dispozícii telocvičňa pri ZŠ, v ktorej boli absolvované tréningy v utorky a štvrtky, resp. piatky. Mužstvo bolo počas
zimnej prípravy doplnené a posilnené Samuelom Štefulom
z Bystričky, Tomášom Nosákom z Turč. Kľačian a Kristiánom
Močilanom z Liptovskej Osady. Celá zimná príprava bola
podriadená tomu, že po jesennej časti boli ambície na postup
do I. triedy Oblastného futbalového zväzu Liptovský Mikuláš.
Čo sa týka prístupu hráčov v zimnej príprave možno konštatovať, že dochádzka hráčov na tréningy bola uspokojujúca,
Horšie obdobie tréningového procesu nastalo začiatkom
jarnej časti, kedy hráči, ktorí študujú na vysokých školách
odchádzali za povinnosťami do škôl a taktiež boli problémy
s hráčmi, ktorí pracovali mimo náš region. Fluktuácia hráčov
v mužstve bola veľmi veľká a preto možno konštatovať, že
sme asi ani dva zápasy na jar nehrali v tej istej zostave. Bolo
veľmi ťažké urobiť súpisku hráčov na nasledujúcu nedeľu,
v ktorej by nenastala obmena 3 až štyroch hráčov základnej
zostavy na rôznych postoch. Jarnú časť ročníka 2015/2016
naštrbila hneď domáca prehra z vypadávajúcou Podturňou,
ktorá hrala polovicu zápasu s 10 hráčmi. Tu je nutné podotknúť, že tomuto zápasu predchádzal sobotný Veľkonočný
halový turnaj, po ktorom mali niekoľkí hráči problémy so
životosprávou. Po tejto prehre sme sa síce pozbierali a z troch
zápasov sme chytili 9 bodov, z toho 6 vonku, na potom prišiel
tvrdý úder v domácom zápase s Liptovskou Teplou po debakli
0:5, kde bol súper lepší po všetkých stránkach a zaslúžene
zvíťazil. Následne prišla prehra u posledného mužstva vo Svätom Kríži a tu už boli naše ambície na postup pochované.
Po týchto zápasoch som chlapcom povedal, že do konca
súťaže už nehráme pod psychickým tlakom, aby sa uvoľnili

a z toho vyplynulo 5 víťazstiev za sebou, čo nás v konečnom
dôsledku vytiahlo na druhú priečku tabuľky za postupujúcu
Liptovskú Teplú. Týmto by som chcel hráčom aj celému realizačnému týmu Liptovskej Teplej pogratulovať k zaslúženému postupu.
Čo sa týka situácie v seniorskom mužstve musím konštatovať, že je veľmi smutné, že v takej veľkej dedine, ako je
Liptovská Lúžna sa nenájde aspoň 11 futbalistov, ktorí by
mali byť kostrou mužstva a byť doplnení len niekoľkými
hráčmi z iných mužstiev. Tu je to však opakom a miesto toho,
aby niektorí domáci hráči bojovali o miesto v základnej zostave, všetko okolo futbalu kritizujú a navyše robia intrigy
v obci. Takýmto spôsobom však domácemu futbalu len
škodia a brzdia ho k postupu do vyššej triedy.
Aj napriek tomu, že sa nám v tejto sezóne nepodarilo
postúpiť, chcem všetkým chlapcom, ktorí svedomito pracovali na dosiahnutie cieľa poďakovať a popriať im veľa zdravia
a športových úspechov. Zároveň chcem vyzdvihnúť prístup
a výkonnostný vzostup Kristiána Močilana, ktorého dávam
ako vzor ostatným futbalistom a to nie len v Liptovskej Lúžnej.
Futbalové mužstvo seniorov obsadilo v sezóne 2015/2016
pekné druhé miesto v tabuľke s 51 bodmi a skóre 71:40.
Verím, že sa v budúcnosti myslenie a prístup hráčov zmení
I. A TRIEDA ŽIACI
klub
zápasy výhry remízy prehry

a podarí sa konečne opustiť 2. triedu Obfz Liptovský Mikuláš,
samozrejme smerom hore.
OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – VÝKONNÝ VÝBOR
V Sezóne 2015/2016 sme si dali cieľ postup do I. triedy
ObFz L. Mikuláš. Žiaľ tento cieľ sa nám nepodarilo splniť,
ale i druhé miesto je pekné umiestnenie. Je to naše najlepšie
umiestnenie od vypadnutia z 1. triedy. Netreba však vešať
hlavy. Musíme trpezlivo budovať mužstvo a ono to príde.
Mužstvo je perspektívne, bude doplnené o končiacich hráčov
z dorastu. Na novú sezónu 2016/2017 mužstvo opúšťajú
Patrik Kloda a Denis Sekiera.
Hlavným trénerom bude p. Rudolf Daubner, ktorý bude
mať na starosti aj žiackych a dorasteneckých trénerov. Náš
plán je vypracovať a dať do praxe postupne jednotný tréningový plán a herný systém pre všetky naše mužstva.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým sponzorom,
funkcionárom, členom klubu a realizačným týmom jednotlivých mužstiev, hospodárovi a všetkým ktorý sa aktívne
podieľajú na činnosti OFK a hlavne naším fanúšikom, ktorí
nám veria a chodia nás pravidelne na zápas podporovať.
S úctou
Marián Oravec, prezident OFK
II. TRIEDA DOSPELÍ

skóre

body

klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Ludrová

20

20

0

0

186 : 5

60

1. Lipt. Teplá

24

18

4

2

75 : 21

58

2. Lipt. Lúžna
3. Černová

20
20

17
14

0
0

3
6

153 : 20
145 : 34

51
42

2. Lipt. Lúžna

24

17

0

7

71 : 40

51

4. Ľubochňa

20

12

3

5

82 : 58

39

3. Iľanovo

24

15

3

6

63 : 43

48

5. Lúčky

20

12

2

6

64 : 31

38

4. Part. Ľupča

24

13

5

6

59 : 38

44

6. Lipt. Sliače

20

11

0

9

85 : 56

33

7. Lipt. Teplá

20

6

2

12

79 : 98

20

8. Lipt. Revúce

20

6

0

14

34 : 141 18

9. Val. Dubová

20

4

1

15

40 : 142 13

10. Likavka
11. Lipt. Osada

20
20

3
0

1
1

16
19

36 : 122 10
16 : 213 0

DORAST 2015/2016 IV. LIGA SKUPINA B SSFZ
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre

body

1. Ludrová

26

22

2

2

98 : 18

68

2. Dolný Kubín

26

22

0

4

102 : 29

66

3. Chlebnice

26

14

3

9

50 : 43

45

4. Záv. Poruba

26

12

5

9

54 : 45

41

5. Trstená

26

13

2

11

68 : 50

41

6. Lipt. Lúžna
7. Černová

26
26

13
11

1
2

12
13

54 : 39
54 : 64

40
35

8. Rabča

26

10

2

14

49 : 66

32

9. Liesek

26

10

2

14

49 : 72

32

10. Lipt. Hrádok

26

9

4

13

50 : 50

31

11. Likavka

26

9

3

14

48 : 88

30

12. Habovka

26

8

4

14

41 : 56

13. Orav. Polhora
14. Valča

26
26

7
3

5
3

14
20

43 : 70
23 : 93

5. Komjatná

24

12

4

8

43 : 41

40

6. Vavrišovo

24

10

4

10

58 : 46

34

7. Hrboltová

24

11

1

12

38 : 59

34

8. Prosiek

24

10

2

12

61 : 57

32

9. Svätý Kríž

24

8

3

13

28 : 62

27

10. Štiavnička

24

7

4

13

35 : 56

25

11. Lúčky

24

5

6

13

33 : 50

21

12. Podtureň

24

6

2

16

33 : 52

20

13. Lipt. Revúce

24

4

2

18

24 : 56

14

14. Beňad. (odst.)

0

0

0

0

0 : 0

0

skóre

body

KORMANOV POHÁR A
klub

zápasy výhry remízy prehry

1. Ludrová

16

13

2

1

99 : 21

41

2. Ľubochňa

16

13

1

2

73 : 15

40

3. Ružomberok

16

12

1

3

83 : 23

37

4. Lisková

16

9

4

3

64 : 27

31

5. Kalam. – Lúčky

16

6

1

9

31 : 49

19

6. Lipt. Lúžna

16

5

0

11

29 : 62

15

28

7. Lipt. Sliače

16

4

2

10

32 : 91

14

26
12

8. Lipt. Štiavnica

16

3

1

12

37 : 86

10

9. Lipt. Teplá

16

1

0

15

14 : 88

3
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