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Vážení spoluobčania,
s blížiacimi sa Vianocami nastáva
čas otvárania ľudských sŕdc. Čas
radosti, veselosti, lásky, pokoja
a mieru.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na
malú chvíľu pristaviť a zaspomínať
si na krásne chvíle prežité v tomto
roku a mnohí z nás si isto spomenú
aj na tie posledné vianočné sviatky,
ako aj na svojich blízkych, ktorí sú
niekde v zahraničí alebo už nie sú
medzi nami. Teraz sa môžeme opäť
zamyslieť nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Pritom sa snažíme nezabudnúť na svojich blízkych,
priateľov a známych, aby v tomto krásnom čase nebol nikto sám.
Dovoľte mi preto, aby som všetkým spoluobčanom poprial príjemné sviatky, šťastie v duši, pokoj, lásku
a pevné zdravie v rodinách. Zároveň Vám všetkým prajem, aby ste do Nového roka vykročili šťastnou nohou
a s optimizmom. Iste nás postretnú krásne, ale i nepríjemné chvíle a okamihy, lebo aj tie patria k životu. No nezabudnime však na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
Dovoľte mi ešte raz Vám popriať šťastné a veselé Vianoce.

Ing. Albín Husarčík, starosta obce

Požehnané sviatky
Ak sa povie „dosky, ktoré znamenajú svet“, každý hneď
pochopí, že sa jedná o divadlo. Priestor, kde ľudia už oddávna vyjadrovali spôsobom hier svoje emócie, vzťahy, riešili
problémy ducha ale i spoločnosti. Malo to vždy svoju výhodu: postavy, ktorým dali životnú miazgu konkrétni herci,
málokedy reálne existovali a naopak, herci za „masku“ týchto
postáv ako konkrétni ľudia, zas len málokedy boli stíhaní.
Pravda, jednalo sa v tomto prípade o kritiku. A ešte o jedno
duchaplné ovocie tam dosť často išlo – slávu.
Prečo takýto úvod. Občas človek (vidíte? bez konkrétneho
„ja“) nadobúda dojem, že aj jeho svet je akýmsi divadlom.
Občas je hercom, dosť často iba pasívnym divákom. Aj sa
zasmeje. Aj zaplače. Sem, tam výska od radosti, či nebodaj
žiaľu. A to je tak asi všetko. Okrem slávy hercov. Isto? Myslím
si (a teraz už konkrétne ja), že nie. Ak chcem vidieť súvislosti,
ak chcem mať poznanie, ak chcem spásu, tak nemôžem ostať
iba ako divák či herec, ktorý sa skrýva za masku. Ináč som
obyčajný, bezduchý alibista, ktorý má na všetko výhovorku.
Preto vlastne prišiel Ježiš na tento svet, aby nám pripomenul
zopár vecí: osobnú slobodu, osobnú zodpovednosť, osobnú
povinnosť hľadať pravdu, osobnú chuť nebyť hercom, ale ani

priblbým slepohluchým divákom. A to všade. Od samého
vrchu cez medzistupne úradov i ľudí až celkom dole.
Niet divu, že sú snahy ešte i z osláv jeho narodenia urobiť
sladkasté divadielko typu – AHOJ KIKUŠ. A prečo sa to všetko
darí. Lebo zabúdame prečo vlastne prišiel Kristus na tento
svet. A to vyššie napísané sa mi nechce nanovo prepisovať.
Chcem vám popriať požehnané sviatky. Požehnané aj
v tom zmysle, že nebudete hrať divadielko sami pred sebou
v rodinách. Ale v úprimnosti a porozumení budete zodpovední, pravdiví a milujúci čestne. Aby potom, keď to skončí,
ste dokázali byť takí istí všade.
Zvlášť sa obraciam k tým, čo budú cez sviatky pre rozličné
okolnosti sami. Myslím na vás a prajem vám, nech sám Ježiš
svojou milosťou naplní vaše srdcia pokojom a láskou.
A ešte vďaka všetkým, čo aj cez sviatočné dni budú slúžiť
blížnym. Služba lásky je obrovská. Nech vás Znovanarodený
obdarí všetkým, čo potrebujete.
Požehnané sviatky všetkým čo chcú byť úprimní, slúžiaci,
potešujúci a zodpovední v láske. Lebo oni divadlo nehrajú.
Mgr. Michal Fecko
správca farnosti

PRICHÁDZA KONIEC ROKA A S NÍM ČARO VIANOC
Koniec kalendárneho roka patrí k najkrajším obdobiam.
Ľudia sú k sebe vľúdnejší, nachádzajú oporu v svojich blízkych, pociťujú potrebu obdarovať ich. Prichádza k nám čaro
Vianoc, ktoré sa pochopiteľne, vnáša aj do školských lavíc.
Spolu s ním sa však nesie aj obdobie bilancovania a kladenia
otázok. Čo všetko sme stihli? Čo nás ešte čaká? V školských
radoch je tomu tak najmä preto, lebo v januári príde polročná
klasifikácia.
Žiaci prvého a druhého ročníka ako aj piataci a šiestaci
v tomto školskom roku postupujú podľa zavádzanej školskej
reformy, podľa nových učebných osnov. V škole pribudli
nové vzdelávacie oblasti a vyučovacie predmety, aby o tri
roky absolventi našej školy mohli pokračovať podľa inovovaných vzdelávacích programov aj na úrovni stredných škôl.
Zavádzanie novátorských snáh nikdy nie je bezproblémové,
dôležité je, aby to bolo na osoh žiakom i pedagógom. Sme
však presvedčení, že reforma na úrovni školstva prinesie
svoje ovocie, len ešte treba trochu vyčkať.
V hlavnej budove základnej školy prebieha v tomto roku
rozsiahla rekonštrukcia. Postavila sa nová strecha, aby sa
zamedzilo neustálemu pretekaniu, realizuje sa výmena
starých drevených okien za plastové, zatepľuje sa, pracuje
sa aj na dobudovaní telocvične. Škola dostáva iný šat, veď si
to už po takmer päťdesiatich rokoch zaslúži. Modernizuje
sa aj na úrovni výpočtovej techniky. K odborným učebniam
pribudne multimediálna učebňa, žiaci budú môcť pracovať
s novými s notebookmi a interaktívnymi tabuľami, čím sa
kvalita edukačného procesu posunie výrazne dopredu a žiaci
ZŠ s MŠ v Liptovskej Lúžnej sa naučia pracovať s najnovšími
prostriedkami didaktickej techniky a informatiky. Tu patrí
naše srdečné poďakovanie predovšetkým starostovi obce,
Ing. Albínovi Husarčíkovi, za realizáciu projektu a celému
vedeniu Obecného úradu v Liptovskej Lúžnej za vytváranie
vhodných podmienok na modernizáciu výchovy a vyučovania. Úspešní sme boli aj pri vypracovávaní vlastných projektov v oblasti informatizácie edukačného procesu. Zapojili
sme sa do výziev Ministerstva školstva SR v rámci projektov
Modernizácia vzdelávania a Modernizácia pedagogického
procesu. Vďaka tomu sme získali ďalšiu výpočtovú techniku

a výučbové programy, ktoré zefektívnia a obohatia vyučovací
proces.
Prichádzajúce a čoraz kratšie dni sa nám podľa viacročnej
skúsenosti javia ako najvhodnejšie na realizáciu mimovyučovacích aktivít. Športových súťaží v tomto období ubúda, ale
na rad prichádzajú predmetové a zábavné súťaže, ktorých
sa popri vyučovaní už tradične zúčastňujeme. Žiaci už stihli
absolvovať literárnu exkurziu do Martina, olympiádu zo
slovenského jazyka a literatúry, geografie, na rad prichádza
matematika, cudzie jazyky a literárny kvíz, pribudnú ďalšie
literárne a umelecké súťaže. Popri vyučovaní je v škole vytvorený dostatočný priestor na súťaženie a nám zostáva len
žiakom držať palce, aby boli v jednotlivých aktivitách úspešní
a robili dobré meno svojej škole.
V prvý decembrový piatok k nám zavítal Mikuláš. Všetci
žiaci, od škôlkarov až po deviatakov, v kostole netrpezlivo
očakávali, či im niečo priniesol. Ako sa ukázalo, Mikuláš bol
naozaj štedrý. Na každého žiaka čakal balíček plný sladkostí.
Po peknom rozhovore s Mikulášom sa deti v škole poriadne
vytancovali a príjemne unavené odchádzali domov.
Čaro približujúcich sa Vianoc v škole nám však nepripomenul len Mikuláš. Škola Vianocami dýcha doslova na
každom kroku. Žiaci našej základnej školy sa už tradične
zapájajú do súťaže O najkrajšiu vianočnú triedu, aby si atmosféru Vianoc preniesli aj do svojej triedy a spríjemnili si
školské prostredie.
S fantastickou atmosférou vianočných sviatkov sa chcú podeliť aj so širokou verejnosťou. Tak ako každoročne i v tomto
školskom roku chcú Vianoce privítať programovým pásmom
pesničiek, vinšov, básničiek a scénok. Srdečne všetkých pozývame na Predvianočný čas, ktorý sa uskutoční 20. decembra
2009 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Liptovskej Lúžnej.
Na záver môjho krátkeho príspevku chcem v mene
pedagogického kolektívu našej školy zaželať všetkým čitateľom Lúžňanského hlásnika príjemné prežitie vianočných
sviatkov, do nového roku 2010 veľa šťastia, zdravia, pokoja
a pohody.
PaedDr. Marián Mikulka
riaditeľ ZŠ s MŠ

Vianoce a deti
Tak ako každý rok k nám prichádzajú Vianoce, sviatky
pokoja a radosti.
Práve na Vianoce, počas sviatkov lásky, dochádza v mnohých rodinách k napätiu. Zosúladiť prácu
rodinu, priateľov či povinnosti a slávnostnú
náladu je však náročnejšie ako by sa na prvý
pohľad zdalo. Bábätko plače, súrodenci sa
hádajú, ryba horí na panvici, zatiaľ čo stará
mama chce spievať vianočné koledy, ocko
bojuje s osvetlením stromčeka a mama celú
atmosféru Vianoc predycháva a premýšľa,
koľko darčekov ešte musí zabaliť. Musí byť
všetko také nútené a stresujúce? Určite nie,
lebo každý má možnosť prežiť sviatky tak,
ako by chcel.
Ak sa vrátite do čias svojho detstva, vynárajú sa Vám spomienky z Vianoc, no iste
sa netýkajú veľkých darčekov, ale oveľa viac pocitov, vôní,
milej melanchólie. Možno práve v tejto túžbe a melanchólií
za vlastným detstvom je zakorenený dôvod, prečo počas

Vianoc tak mimoriadne citlivo reagujeme na naše okolie.
Naše vlastné nároky sú často privysoké a sami sa dostávame do stresu. Všetko musí byť perfektné. Skoncujme s tým.
Zaslúžime si to.
Aby boli prípravy čo najmenej stresujúce, je
vhodné všetko si vopred naplánovať, nedávať
si veľké predsavzatia a dohodnúť sa s členmi
rodiny ako si túto prípravu podelíte.
Všetky tieto stresy totiž neostávajú u malých drobcov bez stopy. Výroky typu „ Ak budeš poslúchať, dostaneš na Vianoce darčeky“
a naháňačka rodičov pred Vianocami, vyvolávajú aj u detí napätie. Deti sú veľmi citlivé na
tieto zvláštne nálady a reagujú viac či menej
podobne. Po vzrušujúcich dňoch sú večer
unavené, ale dostať ich do postieľok je umenie.
Potom v noci nepokojne spia a citlivejšie deti
reagujú často nevysvetliteľnou horúčkou. Deti s takýmito
reakciami trpia tzv. vianočným stresom, ktorý zapríčinili
rodičia, ktorí chcú v adventnom čase pripraviť deťom až

príliš veľa radostí. Preto by sa mal dávať pozor na dostatočne
dlhý spánok detí aj počas dňa, nákupy prispôsobovať rytmu
dieťaťa, nestrašiť deti Mikulášom a čertom, čo u detí vzbudzuje strach, kúpiť deťom knihy na tému adventu a Vianoc,
počas vianočných sviatkov sa venovať deťom osobne, čítať
im rozprávky, či chodiť na vychádzky do prírody...
Naši predškoláci už môžu pomáhať pri prípravách – vykrajovať medovníčky, kresliť Vianoce, ozdobovať stromček,
prezerať si knihy, zdobiť si izbu atď. Takto si môžu trénovať
svoje motorické schopnosti, podporovať telesný a psychický
vývoj, preberať za seba zodpovednosť a získajú pocit istoty
a bezpečia pri svojich rodičoch. Po práci môžu napríklad
hodiť odpadky do koša, utrieť riad alebo pozametať podlahu.
Treba im len dať možnosť sebarealizácie.
Pred malými deťmi by sa malo uchovať tajomstvo Vianoc
tak dlho ako je to možné.

Na záver roka, v čase Vianoc, keď sa otvárajú nielen srdcia
ale aj peňaženky, mi dovoľte aby som sa v mene detí a celého
kolektívu materskej školy poďakovala rodičom za finančné
príspevky a prípravu sviatočných dní v MŠ, OcÚ a Obecnému
zastupiteľstvu v našej obci za vykonanie opráv v priestoroch
MŠ, dofinancovanie prevádzky MŠ a v spolupráci s farským
úradom za finančnú dotáciu mikulášskych balíčkov. Vážime
si, že máte záujem aby MŠ v našej obci mohla existovať, slúžiť
našim deťom a pomáhať Vám rodičom.
Ďalej sa chceme poďakovať vedeniu ZŠ za vzájomnú
spoluprácu počas celého roka.
Ďakujeme tým, ktorí sa pričinili o to, aby deti nepocítili
finančné problémy v školstve.
Želáme všetkým pokojné a požehnané Vianoce a šťastný
Nový rok.
Bc. Janka Mydliarová
Stará múdrosť hovorí, že ten kto daruje, urobí radosť
dvom: tomu, koho obdaroval a – sebe. Je to osvedčená
a vekmi preverená múdrosť a má sestru. Tá zas hovorí, že
ani veľký, ani drahý dar nie je taký oblažujúci ako ten, čo
dávaš rád – z lásky – od srdca. A do ktorého vložíš kus seba:
svojho umu, zručnosti, trpezlivosti, vynaliezavosti, práce.
Teda, ktorý urobíš, vymyslíš špeciálne pre určitú osobu.
A tak je tomu aj v našom školskom klube detí Úsmev, kde
deti pripravujú krásne darčeky, aby obdarovali svojich najbližších na Vianoce. Okrem pekne vyzdobeného stromčeka
sme pripravili aj kultúrny program, s ktorým vystúpime na
„Predvianočný čas“ v kultúrnom dome. A tak v tomto čase
vianočných sviatkov, keď dostáva naša Zem viac duchovného svetla a lásky aj my sa pripájame so želaním:
ŠŤASTNÉ, POKOJNÉ A LÁSKYPLNÉ PREŽITIE
VIANOČNÝCH SVIATKOV.
Stašová
vychovávateľka ŠKD

Deti v školskom klube.

Návšteva premiéra
V krátkej dobe po necelom jeden a pol roku dňa 26. septembra 2009 do našej obce už po tretíkrát prišiel predseda
vlády Róbert Fico. Takáto vzácna návšteva tak často neprichádza ani do oveľa väčších miest. Svedčí to o tom, že má k našej
obci dobrý vzťah. V tento deň prišiel do našej obce odohrať
priateľské stretnutie na viacúčelovom ihrisku, ktoré pred rokom v našej obci otváral. Bolo to aj za prispenia finančných
prostriedkov z úradu vlády. I keď mužstvo SMER-u Róberta

Fica doplnili niektorí bývalí futbalisti Liptovskej Lúžnej. Celé
podujatie sa nieslo za veľmi hojnej účasti občanov obce v príjemnej a srdečnej atmosfére. I keď výsledok tohto stretnutia
nie je dôležitý, nás teší, že obec pri tejto príležitosti opäť
získala financie na dostavbu telocvične vo výške 165.970 Eur
(5 mil. Sk), čím sa aspoň priblížime k jej ukončeniu. Pri
tejto príležitosti by som chcel všetkým poďakovať, ktorí sa
podieľali na zdarnom priebehu akcie.

Pred kopaním pokutových kopov.

Aktéri zápasu.

Z činnosti DHZ
Hasiči našej obce už roky obohacujú kultúrno-spoločenský život v obci. Hasičská nedeľa patrí medzi naše najnáročnejšie akcie usporiadané v letnom období. Preto nás teší, keď
vy občania oceníte našu snahu a svojou prítomnosťou prispievate k dobrej atmosfére či je to počas súťaže hasičských
družstiev alebo počas prezentácie hasičskej techniky. Nebolo
tomu inak ani v tomto roku, keď sme spoločne strávili pekné
augustové popoludnie, kde bola možnosť vidieť v akcii všetky družstvá, ktoré v priebehu roka reprezentovali náš zbor
a obec, ako aj ukážky hasenia špeciálnymi prostriedkami,
ktoré predviedli hasiči nášho zboru v spolupráci s Hasičským
a záchranným zborom v Ružomberku. Vydarené podujatie
bolo už tradične zakončené tanečnou zábavou.
Počas roka je naša činnosť zameraná aj na údržbu hasič
ských zbrojníc a hasičskej techniky. V septembri sa členovia
zboru zišli aby upratali priestory hasičských zbrojníc a ošetrili hasičskú techniku a prostriedky na likvidáciu požiarov.
Po splnení úloh, ktoré sme si naplánovali čakalo na všetkých
zúčastnených posedenie pri guláši.
Jesenné obdobie je časom príprav našich domácnosti na
zimu a začatím vykurovacieho obdobia. Preto je našou povinnosťou preveriť ako vy občania obce pristupujete k ochrane
svojich príbytkov pred požiarmi. Preventívne kontroly, ktoré
sme vykonali v polovici obce mali za úlohu upozorniť na nedostatky, ktoré môžu mať za následok škody na majetku alebo dokonca na zdravie človeka. Chcel by som preto upozorniť
Vás občanov na zvýšenú opatrnosť nakoľko vykurovacia
sezóna je už v plnom prúde a možné riziko vzniku požiaru
od vykurovacieho telesa, prípadne komína sa v tomto období
zvyšuje. Musí byť preto v záujme nás všetkých zabezpečiť
svoje príbytky tak, aby sme neohrozovali seba ani svojich
susedov nezodpovedným prístupom k opatreniam, ktoré
nám ukladá aj zákon o ochrane pred požiarmi.
Na záver by som Vás milí spoluobčania rád pozval na poslednú akciu poriadanú v tomto roku naším DHZ, ktorou je už

tradične Štefanská zábava. Verím, že tak spoločne zakončíme
rok 2009 a už dnes Vám môžem prisľúbiť, že aj v budúcom
roku budeme pokračovať v našich aktivitách a budeme sa
snažiť nestratiť vašu dôveru k nášmu zboru. Veď aký by to
bol začiatok roka keby sme ho nezačali hasičským plesom,
ktorý pre Vás pripravujeme na 30. januára 2010.
veliteľ DHZ

Hasičská nedeľa.

SPDP „LÚŽŇAN“ v roku 2009
Začiatok chovateľského roka sa začal starostlivosťou chovateľov o uliahnuté jahňatá, kontrolou oviec a ich prípadným
označením číslom CEHZ. V tomto roku sme evidovali 820
jahniat a na veľkonočné sviatky pre bitúnok Sabinov sme
predali 218 ks o váhe 2 700 kg.
Predajom jahniat sme začali aj prevádzku salašov. Na DS
sa zlučovalo 29. marca na hornom 2. apríla. Počas sezóny

bolo priemerne po 350 oviec na obidvoch salašoch. Pri jarkách máme evidovaných 280 ks. Aj v tomto roku sme mali
v nájme ovce PD Lipt. Osada – 83 dojných a 70 jahniat.
Na dolnom salaši začali pracovať traja valasi a honelník,
ale do konca sezóny zostali len Ján Suzsko a Stanislav Hazucha. Na hornom salaši pracovala pôvodná osádka – Peter
Tišťan, Peter Fongus a Jaroslav Tišťan.

Od zlúčenia do ukončenia sezóny sa nadojilo 54 229 l
mlieka, z ktorého sa vyrobilo 12 761 kg syra. Pre Bryndziareň
a syráreň Zvolenská Slatina sme dodali 2 686 kg syra.
V snahe zvýšiť ekonomický prínos, sme sa sústredili na
spracovanie syra v našej mliekárni. Pracovníčky mliekárne
spracovali a predali 7 000 kg syra. Aj napriek tomu, sme
vždy nedokázali uspokojiť dopyt.
Družstvo prezentovalo svoje výrobky na Ovenáliach
v Pribyline, kde sme získali 3. miesto v kategórii ovčí
hrudkový syr a na Bačovských dňoch v Malatinej náš hrudkový syr získal 2. miesto. Ministrom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky nám bola udelená pre šesť výrobkov
„Značka kvality SK“, ktorú môžeme používať jeden rok.
Bolo tak ocenené dlhodobé úsilie predsedu družstva ako
i pracovníčok mliekárne o presadenie našich výrobkov na
spotrebiteľskom trhu.
Prvú augustovú nedeľu sme poriadali už tradičnú súťaž
v strihaní oviec. O jej dobrej povesti svedčí aj skutočnosť,
že sa prihlásilo 28 súťažiacich. Prvé miesto obsadil strihač

z Poľska, náš Dušan Dudáš bol tretí. Strihanie si mohli nesúťažne vyskúšať aj diváci. Naša „strihačka“ patrí medzi obľúbené akcie nielen v Lipt. Lúžnej, ale aj v širokom okolí.
V roku 2009 sa nám zvýšila výmera verifikovanej pôdy
o 40 ha, mali sme v nájme aj pôdu od Lesného komposesorátu Partizánska Ľupča o výmere 40 ha. Počas leta sme
pripravovali seno na zimné kŕmenie.
Okrem bežných problémov, či už na salašoch alebo
s technikou, ktoré sme museli operatívne riešiť, stále nám
„znepríjemňujú život“ predátori. Aj tohto roku 17-krát napadli salaše a 20 oviec bolo zabitých.
Po rozsade oviec, za Fidesami budeme zimovať tohto
roku asi 50 oviec. Chcel by som poprosiť aj touto cestou
chovateľov o dodržiavanie termínov zlučovania a rozsadu,
vyhneme sa tak mnohým zbytočným problémom.
Prajeme chovateľom, ako aj ostatným spoluobčanom
Lipt. Lúžnej, aby v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na
starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie
Predstavenstvo SPDP

Relácie v miestnom rozhlase a jeho údržba
Stalo sa už v našej obci zvykom, že naši občania si aj
prostredníctvom miestneho rozhlasu pripomínajú významné
výročia svojich najbližších. Je to veľmi príjemná a krásna záležitosť. Všetci dobre vieme, že chvíľka pre našich jubilantov
v dni pracovného voľna je v sobotu, v zimných mesiacoch
o 15.00 hod. a v letných mesiacoch o 18.00 hodine. Kto chce,
aby sa chvíľka pre jubilantov zrealizovala v sobotu, mal by to
nahlásiť na obecný úrad najneskôr do 12.00 hod. v piatok.

Veľakrát sa však stáva, že rozhlas niekedy nepočuť, čo je
zapríčinené zvlášť po veterných dňoch. Poruchu zapríčiňujú
konáre neopílených stromov, okolo ktorých vedie trasa vedenia rozhlasu. Žiadame z tohto dôvodu občanov, ktorí majú
vysadené stromy blízko vedenia o údržbu a opílenie konárov,
aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam.
Za pochopenie ďakuje vedenie obce.
OcÚ

Obec Liptovská Lúžna na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva

Dodatok č. 1/2009
k Všeobecne záväznému nariadeniu o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 4/2007 zo dňa 14. 12. 2007
Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatník – výška a spôsob platby: Fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce ak
nepreukáže množstvový zber do 31. marca bežného roka zaplatí
23 Eur/ročne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pri realizovanom zbere podľa čl. VI. (počet vývozov):
VÝVOZ
OSOBY
OZNAČENIE
1x/mesiac
1 – 2 osoby
MODRÉ
1x/2mesiace
osamelo žijúca osoba
ZELENÉ
2x/zima/mesiac, 1x/leto/mesiac
3 – 5 osôb
ŽLTÉ
2x/zima/mesiac, 2x/leto/mesiac
6 a viac osôb
ČERVENÉ
6x/rok
chatári
ZELENÉ+CH
26/rok
podnikateľ

CENA/ROK
23 Eur
12 Eur
34 Eur
45 Eur
16 Eur
56 Eur

Dve osamelé osoby bývajúce v blízkosti môžu mať jednu nádobu.
Ak takúto možnosť nemajú = vývoz ako jedna osamelo žijúca osoba.
Pri množstvovom zbere: 1,92 Eur/vývoz jednej nádoby.
Vyvesené: 26. 11. 2009

Účinnosť: od 1. 1. 2010

Zvesené : 11. 12. 2009

Práce vykonané v II. polroku 2009









V druhom polroku sme vykonali opravu pomníka na Kečke
pred oslavami 65. výročia SNP.
Ďalej sa vykonávalo odvodnenie basketbalového ihriska
a vybavenie ochrannými sieťami.
Na nákladom automobile ŠKODA 706 sme vymieňali sklá
paciu korbu, nakoľko stará už bola značne skorodovaná
a nefunkčná.
Pri futbalových šatniach bola položená zámková dlažba
až na vstup na futbalové ihrisko.
Na multifunkčnom ihrisku s umelou trávou boli namontované ochranné siete do výšky 6 m, nakoľko lopta bola
prekopávaná na súkromné pozemky.
Na telocvični bola urobená strecha v hodnote vyše 3 mil Sk,
ktoré sme získali mimo rozpočtu obce.










Vykonáva sa rekonštrukcia základnej školy – nová sedlová
strecha, kompletná výmena okien za plastové, zateplenie
a nová fasáda. Tieto práce sú financované s peňazí, ktoré
sme získali z eurofondov.
Pri obecnom penzióne bol vybudovaný altánok a urobené
sedenie.
Začali sme s odvodňovaním nového cintorína.
Bola vykonaná kompletná rekonštrukcia obecnej kuchyne
– voda, elektrika, dlažba, stierky, strop a nerezové vybavenie kuchyne.
Zrekonštruovalo sa aj ženské WC pri tanečnej sále.
Z bežných prác sa vykonávalo kosenie verejných priestranstiev, čistenie miestnych komunikácií a rigolov, odvážanie divokých skládok a komunálneho odpadu.

Altánok pri penzióne.

Dostavba telocvične.

Nadstavba komína na ZŠ.

Strecha ZŠ.

Odvodnenie cintorína.

Zateplenie ZŠ.

Z činnosti SZPB Liptovská Lúžna v roku 2009
Rok 2009 bol rokom, v ktorom si naša verejnosť pripomenula významné výročie, ktorým bolo 65. výročie SNP. Je
to dôležitejšie z toho dôvodu, že počet priamych účastníkov
neustále klesá, čo je aj prirodzené. I keď naša organizácia
mala na začiatku 368 členov, v súčasnej dobe je to 73 členov,
no priamych účastníkov je len 11. Členmi našej organizácie
sú väčšinou len deti a vnúčatá priamych účastníkov. Máme
snahu aj naďalej prijímať nových členov aj z radov sympatizantov.
V tomto roku naša organizácia v spolupráci s obcou
zorganizovala dve podujatia. 14. 6. 2009 v Liptovskej Osade
bol zraz priamych účastníkov odboja, ktorého sa zúčastnili
obce Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovské Revúce,
Biely Potok, Liptovská Štiavnica, mestá Ružomberok, Dolný
Kubín a okolité obce z regiónu Oravy. Na tomto podujatí
účinkovala aj naša dychová hudba. Po slávnostnom príhovore nasledovalo odovzdanie čestných pamätných listov,
posedenie, slávnostný obed, príhovory starostov obcí a primátora Ružomberka Ing. Slašťana. I napriek vysokému veku
priamych účastníkov sa všetci naši členovia tohto podujatia
zúčastnili.
Hlavné oslavy 65. výročia SNP prebehli v našej obci 22.
augusta 2009 a zúčastnila sa ich značná časť našej obce.
Hlavný program za účasti našej Dychovej hudby Lúžňanka,
Folklórnej skupiny Lúžňan a Detského folklórneho súboru
Lúžňanček, ako i doprovodu požiarnikov bol pri pamätní-

ku na Kečke. Veľká vďaka pri tejto príležitosti patrí nášmu
hlavnému sponzorovi Ing. Milanovi Filovi, ako aj naším podnikateľom a všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu
týchto osláv.
29. augusta 2009 sa našich 18 členov zúčastnilo hlavných
osláv 65. výročia SNP v Banskej Bystrici. I keď počasie neprialo, dôstojne sme tu oslávili okrúhle výročie tohto dôležitého
medzníka v dejinách slovenského národa.
Za dobrú spoluprácu s organizáciou SZPB vedeniu obce
veľmi pekne ďakujem.
Kvetoslava Chlepková
predseda SZPB Lipt. Lúžna

Odbojári na oslave.

Environmentálny deň
MONDI SCP, a. s. Ružomberok a naša obec usporiadali
dňa 06. 10. 2009 Environmentálny deň. Je to deň, ktorý je
venovaný ochrane prírody, ovzdušia a vody. Tohto dňa sa
zúčastnili predstavitelia regiónu – starostovia, pracovníci
životného prostredia, ochranári, zamestnanci MONDI SCP,
a. s. , ako aj predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja.
Po úvodných odborných prednáškach v administratívnej
budove MONDI SCP, a. s. sa účastníci podujatia presunuli
do našej obce, kde boli oboznámení s jej históriou, ochranou prírody a rozvojom obce.
Následne účastníci zasadili stromčeky v areáli základnej školy a zúčastnili sa posedenia. Prezident MONDI

SCP, a. s. Ing. Roman Senecký poďakoval starostovi obce
za dobrú prípravu Environmentálneho dňa a prisľúbil,
že sa do našej obce ešte vráti. K príjemnej atmosfére dňa
prispeli aj Detský folklórny súbor Lúžňanček, Folklórna
skupina Lúžňan a Dychová hudba Lúžňanka. MONDI
SCP, a. s. darovalo našej ZŠ paletu kancelárskeho papiera,
čím škola ušetrila značné finančné prostriedky. Celú akciu
financovalo MONDI SCP, a. s. Všetkým účastníkom, ktorí
sa pričinili o vydarený priebeh Environmentálneho dňa
chcem srdečne poďakovať.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

Účastníci Environmentálneho dňa.

Posedenie pre našich jubilantov
Ako dáždik jarný ticho
kráča život opodiaľ.
Do vlasov už sivú vdýchol,
vráskami tvár rozoral.
Ani tento rok sme nemohli zabudnúť na našich jubilantov a dňa 26. 11. 2009 sme pre nich pripravili posedenie, na
ktorom sa stretli naši občania, ktorí v tomto roku dovŕšili jubileum (60, 65, 70, 75, 80, 85 rokov). Aspoň takto im chceme
poďakovať za prácu a prínos pre našu obec, ako aj vyjadriť
úctu k ich šedinám. Spolu sme pozvali 112 hostí, no nie všetci
sa mohli zúčastniť. Jubilantom, ktorí sa nemohli zúčastniť
odovzdá osobne darček starosta. Pre každého jubilanta sme
pripravili malú pozornosť a nechýbalo ani občerstvenie. Na
úvod ich pozdravili deti z nášho folklórneho súboru Lúžňanček programom, kde nechýbali krásne piesne a básne,
ktoré rozcítili srdcia všetkých prítomných. Potom sa našim
hosťom prihovoril starosta obce. Naši jubilanti si zaspomínali
na pekné chvíle zo svojho života. Pri družných rozhovoroch
nechýbal ani spev. O výbornú zábavu sa postarala dychová
hudba Lúžňanka. Pri ich veselých piesňach si všetci zatancovali. Dúfame, že sme našim milým jubilantom spestrili
popoludnie a dlho budú na toto posedenie spomínať. Do
ďalších rokov života im prajeme veľa zdravia a pohody.

Prehľad pozvaných jubilantov
Rok
v súčasnosti žije
narodení
v Lipt. Lúžnej
narod. vek
1949

60 r.

76

1944

65 r.

81

1939

70 r.

67

1934

75 r.

90

1929

80 r.

79

1924

85 r.

142

chlapci

33

dievčatá

43

chlapci

39

dievčatá

42

chlapci

41

dievčatá

26

chlapci

48

dievčatá

42

chlapci

38

dievčatá

41

chlapci

82

dievčatá

60

30
24
12
23
7
16

muži

10

ženy

20

muži

8

ženy

16

muži

2

ženy

10

muži

7

ženy

16

muži

2

ženy

5

muži

5

ženy

11

Mgr. Eva Veselovská
matrikárka

Jednota dôchodcov na Slovensku
Základná organizácia Liptovská Lúžna
Dňa 6. 8. 2009 v našej obci začala činnosť ZO Jednoty
dôchodcov na Slovensku (klub dôchodcov). Na veľké prekvapenie účasť dôchodcov na prvom stretnutí bola hojná,
v počte 33 prítomných. V súčasnosti je nás 41. Boli by sme
radi, keby sa naše rady ešte viac rozšírili.
Za tú krátku dobu sa nám podarilo uskutočniť posedenie
v prírode pri opekaní klobásky, zájazd na Staré Hory a do Španej doliny, účasť na „Ružomberskej lýre seniorov“, brigáda
pri čistení priestorov novej farskej budovy pred kolaudáciou,
slávnostné stretnutie s dôchodcami mesta Ružomberok
a spoločná účasť na vystúpení známej speváčky Jadranky.
V mesiaci októbri t. r. sme usporiadali posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na ktorom nám pripravili

krátky program žiaci ZŠ a členky ZO JDS. Posedenia sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Albín Husarčík, ktorý bol veľmi
ústretový aj pri zakladaní našej organizácie a prisľúbil pomoc
aj v budúcnosti.
Činnosť ZO JDS sa v budúcnosti bude riadiť ročným plánom činnosti, ako aj finančným plánom na nasledujúci rok,
ktorý bude aj pre ostatných záujemcov vyvesený na úradnej
tabuli pred Obecným úradom v Lipt. Lúžnej.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia a aktivity našich
dôchodcov.
organizátorky
E. Paludová, M. Vaisová

P O Ď A K O V A N I E
V mene všetkých účastníkov slávnostného posedenia zo dňa 26. 11. 2009 ďakujeme starostovi Ing. Albínovi Husarčíkovi, pracovníkom obecného úradu, ako aj poslancom obce Liptovská Lúžna za precízne pripravené a veľmi príjemné
posedenie pre jubilantov, dôchodcov pri príležitosti ich životného jubilea.
Paludová, Vaisová

Z našej matriky 2009
Narodenie:
Matej Glemba, Alexander Babušík, Nela
Hladová, Jakub Veselovský, Sofia Jacková, Filip Glemba, Katarína Mária Tišťanová,
Adrián Tišťan, Estera Mlynarčíková, Miroslav
Domien, Alexandra Chlepková, Joanna Syrovatka, Miroslava
Tabáková, Vratko Belorit, Bruno Džubera, Mária Mydliarová,
Lucia Weissová, Dárius Ondrášik, Kristína Dudášová, Martin
Demikát, Maroš Sirota, Sandra Hladová, Tamara Jánošíková,
Adam Mlynárik, Chiara Dudášová, Lusia Serafínová, Jonáš
Veselovský, Patrícia Kurpašová, Branislav Staš, Matthias
Mydliar, Adam Oparty, Natália Potkanová, Sofia Pajunková,
Adam Veselovský.
Sobáš:
Ladislav Kučera a Mária Šimková, Štefan
Jánošík a Petra Kajdová, Martin Bartoš
a Lucia Glembová, Ján Bocko a Lenka Vieriková, Mgr. Martin Čabák a JUDr. Andrea Cárachová, Miroslav Kasančík a Martina Mydliarová,
Jaroslav Črep a Zuzana Ťupeková, Lukáš Potkan a Dominika
Kontúrová, Juraj Staš a Jana Husarčíková, Lukáš Targoš
a Mária Pillerová, Juraj Koštial a Mgr. Miroslava Mydliarová,

Ján Veselovský a Petra Veselovská, Bc. Martin Barla a Slavka
Zajacová, Miroslav Mydliar a Bc. Lucia Fongusová.
Sobáš mimo našej obce:
Jaroslav Mráz a Veronika Červeňová, Valentín Staš a Terézia
Dudášová, Stanislav Žihlavník a Denisa Fidesová, Marek Tišťan a Anna Bebejová, Jaroslav Tišťan a Katarína Harmatová,
Juraj Črep a Lucia Bačová, Martin Kurpaš a Katarína Sitková,
Ľubomír Tišťan a Oksana Fusík, Ing. Zdeněk Vojtěch a Gabriela Veselovská, Albín Fongus a Mária Chamajová.
Úmrtie:
Ivan Lukáč, 40 r., Pavel Staš, 74 r., Anna
Šimková, rod. Cárachová, 81 r., Juraj
Terkanič, 60 r., Jaroslav Kajda, 55 r.,
Gustáv Guráň, 87 r., Anna Hubová,
rod. Vieriková, 81 r., Mária Tišťanová, rod. Chlepková, 88 r., Oľga Mydliarová, rod. Turoňová, 46 r., Vladimír Samolej, 54 r., Mária
Turoňová, rod. Vieriková, 73 r., Štefan Veselovský, 81 r., Rudolf
Mydliar, 62 r., Ján Valušiak, 78 r., Mariana Targošová, rod.
Tišťanová, 61 r., Anton Veselovský, 28 r., Štefánia Jánošíková,
rod. Glembová, 82 r., Marián Dudáš, 57 r., Mária Banášová,
rod. Veselovská, 87 r., Štefan Rakučiak, 84 r., Veronika Vese-

lovská, rod. Glembová, 79 r., Milan Mydliar, 52 r., Magdaléna
Kurpašová, rod. Veselovská, 74 r., Ján Šimko, 84 r., Juliana
Fidesová, rod. Mydliarová, 95 r., Vladimír Cárach, 51 r.,
Božena Chlepková, rod. Cárachová, 64 r., Anna Mydliarová,
rod. Veselovská, 55 r., Marek Črep, 28 r., Anna Kontrová,
rod. Mydliarová, 83 r., Pavlína Dutková, rod. Cárachová, 85 r.

Štatistika:
narodení: 34, prisťahovaní: 17, odsťahovaní: 19, umretí: 31,
počet obyvateľov k 17. 12. 2009: 2904.
Mgr. Eva Veselovská
matrikárka

Jubilantovi
Ľudský život – krátka trasa,
miľníkmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa
a už je tu päťdesiaty.
Dňa 11. 12. 2009 sa dožil významného životného jubilea 50 rokov starosta
našej obce Ing. Albín Husarčík. Pri tejto príležitosti mu za doterajšiu spoluprácu ďakujú a všetko najlepšie do ďalších rokov života prajú spolupracovníci
a poslanci OZ.

Z činnosti našej folklórnej skupiny Lúžňan
Dedinská folklórna skupina vznikla už pred 31 rokmi.
V skupine začalo pracovať len 17 členov, aj to bola staršia
generácia. Pri jej vzniku bola vedúcou Irena Sirotová. Od
roku 1994 prevzala po nej vedúcu Eva Valušiaková. V súčasnej dobe je umeleckou vedúcou Irena Sirotová a funkciu
organizačnej vedúcej vykonáva Eva Valušiaková.
Zúčastňujeme sa na folklórnych festivaloch, súťažiach,
ako napríklad „Nositelia tradícií„ a na iných vystúpeniach.
V roku 2008 oslávila naša skupina 30. výročie založenia.
V tomto období máme 24 členov, z toho 13 žien a 11 mužov.
Vo februári 2009 sme usporiadali fašiangovú bursu, tradičnú fašiangovú zábavu a pochovávanie basy.
2. mája sme sa zúčastnili na jarmočných oslavách v Lužnej
u Vsetína na Morave. Predstavili sme sa tam s našimi ľudovými tradíciami a s pásmom „Bielenie plátna“ a „Svadobné
zvyky“. Účinkovali sme aj na Turíce pri sadení mája pred
obecným úradom. Zaspievali sme staré ľudové piesne, ktoré
sa spievali pri sadení májov.
Dňa 14. júna sa konala v našej obci po tretej svätej omši
slávnosť Božieho tela. Po prvý krát sme pripravili oltáriky
okolo kostola a zúčastnili sme sa svätej omše a pobožnosti
Božieho tela.

Dňa 22. 8. 2009 sme sa zúčastnili na oslavách 65. výročia
SNP, ktoré sa konali pri pamätníku na Kečke.
6. 10. 2009 sme účinkovali pri návšteve vládnej delegácie
na čele s predsedom vlády Róbertom Ficom, ktorý našej obci
odovzdal finančný dar na dokončenie telocvične. 21. 11. 2009
sme usporiadali tradičnú „Katarínsku zábavu“.
FSk Lúžňan ďakuje starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu a tiež za finančný príspevok na zakúpenie
klobúkov a opaskov pre mužov z folklórnej skupiny.
Eva Valušiaková, vedúca FSk

Vítanie predsedu vlády.

Mikuláš
Dňa 04. 12. 2009 zavítal do nášho farského kostola Naj
svätejšej Trojice Mikuláš. Svätý Mikuláš je patrónom v núdzi
a pri tejto príležitosti sa obdarúvajú zvlášť naši najmenší. Túto
akciu pripravil Farský úrad v Liptovskej Lúžnej v spolupráci
s Obecným úradom v Liptovskej Lúžnej a s Rodičovským
združením pri ZŠ v Liptovskej Lúžnej. Tejto slávnosti sa
zúčastnili deti z MŠ a ZŠ s učiteľmi a ostatné deti v sprievode rodičov alebo starých rodičov, ktoré ešte nenavštevujú
materskú školu. Pekný program si pripravila naša mládež
zo „Svetielka“. Mikuláš si vypočul od detí pekné básničky
a piesne a potom obdaroval všetky deti sladkosťami. Dúfame,
že aj o rok sa stretneme pri takejto milej akcii a potešíme
naše deti.
OcÚ

I. ročník minifutbalového turnaja o pohár starostu obce
Sobota 15. augusta 2009 je deň, ktorý sa zapíše ako deň
I. ročníka o pohár starostu obce v minifutbale. Prvému ročníku prialo aj príjemné letné počasie. Turnaj sa uskutočnil na
viacúčelovom ihrisku s umelou trávou v areáli ZŠ Liptovská
Lúžna. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev z obce, ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín po štyri mužstvá. V skupinách
sa súťažilo systémom každý s každým. Prvé dve mužstvá
v skupine hrali krížovým systémom o postup po finále a nakoniec aj o celkového víťaza. Celkovým víťazom turnaja sa
nakoniec stalo mužstvo LIPTOVSKÁ LÚŽNA STRED, ktoré vo
finále zvíťazilo nad GORANMI 1:0. Víťazné mužstvo obdržalo
pohár pre víťazov a putovný pohár o ktorý sa bude bojovať aj

na budúci rok. Na turnaji boli vyhlásení ešte aj najlepší hráči.
Ako brankár Roman Pažítka, strelec Emil Targoš a najlepší
hráč turnaja Róbert Mydliar. O prípravu gulášu sa postarali
pracovníci obce spolu pracovníčkami školskej jedálne, o občerstvenie Krčma u Serafína a o dobrú hudobnú náladu DJ
Ján Šalát. Celý športový deň sa niesol v srdečnej a priateľskej
atmosfére. Večer si mladší aj starší zatancovali na krásnom
umelom trávniku. Po takomto dobre vydarenom dni sa môžeme opäť tešiť už na budúci rok, v ktorom sa budeme snažiť
v začatej súťaži pokračovať.
Pavol Husarčík
prednosta OcÚ

Hráči s cenami.

KST LIPTOVSKÁ LÚŽNA
KST Liptovská Lúžna počas letnej turistickej sezóny organizoval už tradične XXVII. ročník výstupu na Veľkú Chochuľu
a Salatín. Obidva výstupy si získavajú čoraz viac svojich
priaznivcov a stálych účastníkov výstupov. Turisti z nášho
klubu sa zúčastnili celoslovenského zrazu turistov, ktorý sa
konal na Kunovskej priehrade pri Senici. Tiež sme navśtívili

Na vrchole Salatína.

Vysoké Tatry, kde sme vystúpili na Kôprov štít a Skalnaté
pleso. Absolvovali sme menšie túry v okolí našej obce.
KST Liptovská Lúžna chce touto cestou pozvať milovníkov prírody na Štefanský výstup na Salatín a Silvestrovský
výstup na Fedorku.
Výbor KST

SPRÁVA O ČINNOSTI OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Obecný futbalový klub v súčasnosti zastrešuje v súťažiach
štyri mužstvá. Mužstvo mužov, žiakov a Kormanovcov pôsobí
v oblasti Liptova, mužstvo dorastu v V. lige. SsFZ v konfrontácií s mužstvami Liptova, Oravy a Turca.
Po niekoľkých úspešných a menej úspešných sezónach
strávených medzi liptovskou elitou, ako aj v troch ročníkoch
V. ligy sa naše mužstvo muselo porúčať z I. triedy, keď nám
záchrana unikla o jeden gól. V letnej prestávke sa k mužstvu
vrátilo niekoľko staronových hráčov, ktorých sme sa snažili
zabudovať do mužstva spolu s chalanmi dorastu.
Ako nám ukázala jeseň, často táto úloha nebola jednoduchá, veď o tom svedčí aj postavenie mužstva v jesennej časti.
Momentálne si hráči ťažko hľadajú cestu na tréning z rôznych
dôvodov, najmä pre dochádzku za prácou a do škôl. Ostáva
nám len veriť, že zimná príprava a s ňou spojená jarná časť
bude tá svetlejšia pre lúžňanský futbal.
DORAST
Po záchranárskych prácach ročníka 2008/2009, keď mužstvo skončilo na dvanástom mieste so sedemnástimi bodmi,
začala letná príprava v súčinnosti s A-mužstvom.

V jesennej časti mužstvo podalo veľmi kolísavé výkony,
čo v konečnom účtovaní znamená dvanáste miesto a desať
bodov. To neodzrkadľuje kvalitu tohto mužstva.
ŽIACI
Letná príprava prebehla podľa tréningového plánu, kde
bolo dvanásť tréningových jednotiek. Čo sa týka jesennej
časti ročníka 2009/2010, zimuje na štvrtom mieste. Pri troche
šťastia mohlo zimovať aj na druhom mieste.
Veľkým prínosom pre žiakov sú Kormanovci, ktorí dopĺňajú žiacke mužstvo. Tu treba vyzdvihnúť význam Kormanovho
pohára a prácu trénera. Tých najmenších netreba brať na
ľahkú váhu, lebo v žiackych rokoch sa formuje futbalová
osobnosť každého jedného z nich.
Kormanovci odohrali v jeseni dvanásť zápasov, z čoho
osem vyhrali, jeden remizovali a tri prehrali, čím sa umiestnili
na druhom mieste za Ružomberkom.
Zároveň by som chcel poďakovať všetkým hráčom, funkcio
nárom, sponzorom, ako aj našim divákom za podporu.
Jaroslav Bulla
predseda OFK Lipt. Lúžna

FUTBAL Sezóna 2009/2010
Trieda: II. trieda dospelí
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1 Biely Potok
13
10
2
1 41 : 13 32
2 Ľubeľa
13
9
0
4
31 : 20 27
3 Hubová
13
7
4
2 38 : 15 25
4 Lipt. Kokava
13
6
3
4 36 : 19 21
5 Part. Ľupča
13
6
3
4 24 : 30 21
6 Bobrovec
13
6
2
5 27 : 18 20
7 Hybe
13
6
2
5
16 : 18 20
8 Východná
13
6
1
6
31 : 26 19
9 Lipt. Štiavnička 13
6
0
7 24 : 25 18
10 Uhorská Ves
13
6
0
7 28 : 34 18
11 Vavrišovo
13
3
5
5 22 : 20 14
12 Lipt. Lúžna
13
4
2
7 18 : 30 14
13 Hrboltová
13
2
0
11 17 : 52 6
14 Stankovany
13
1
2
10 10 : 43 5

V. liga dorast – skupina B
klub
záp. výh. rem. preh. skóre
1 Turčianske Teplice
13 9
3
1 40 : 14
2 ŽOS Vrútky
13 9
0
4 36 : 13
3 FK Slovan Trstená
13 7
4
2 39 : 9  
4 Oravan Rabča
13 8
0
5 30 : 21
5 OŠK Likavka
13 7
2
4 25 : 18
6 Oravské Veselé
13 7
1
5 38 : 23
7 Havran Ľubochňa
13 7
1
5 22 : 26
8 OŠK Sihelné
13 6
1
6 19 : 26
9 Sokol Liesek
13 5
3
5 21 : 18
10 LM – Palúdzka
13 5
2
6 27 : 27
11 Roháče Zuberec
13 4
1
8 17 : 33
12 Liptovská Lúžna
13 3
1
9 19 : 46
13 ŠK Drienok Mošovce
13 3
0 10 14 : 41
14 OŠK Svätý Kríž
13 1
1 11   7 : 39

Trieda: Kormanov pohár A mladší žiaci

Trieda: II. A trieda žiaci
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1 Lipt. Revúce
9
9
0
0 56 : 6 27
2 Ľubeľa
9
6
1
2
51 : 12 19
3 Komjatná
9
6
1
2 29 : 24 19
4 Lipt. Lúžna
9
6
0
3 43 : 13 18
5 Lúčky
9
5
2
2 41 : 18 17
6 Ivachnová
9
3
1
5 29 : 33 10
7 Lipt. Teplá
9
3
0
6 20 : 26 9
8 Kvačany
9
2
1
6
11 : 25 7
9 Lipt. Sielnica
9
2
0
7 12 : 39 6
10 Part. Ľupča
9
0
0
9
0 : 96 0

klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1 Ružomberok

7

6

0

1

46 : 4

18

2 Lipt. Lúžna

7

6

0

1

28 : 7

18

3 Kalameny

7

5

0

2

33 : 14

15

4 Švošov

7

4

1

2

19 : 10

13

5 Lisková

7

3

1

3

27 : 17

10

6 Lipt. Sliače

7

2

0

5

12 : 29

6

7 Ľubochňa

7

1

0

6

6 : 66

3

8 Lipt. Teplá

7

0

0

7

9 : 33

0

body
30
27
25
24
23
22
22
19
18
17
13
10
9
4
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