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ISTOTY A NEISTOTY VIERY V NAŠICH ČASOCH
OÁZA SKUTOČNEJ ĽUDSKOSTI
„Stredom dnešného života je predovšetkým oblasť hospodárskej, technickej inovácie. V nej – a celkom špeciálne aj vo
svete zábavy a masovokomunikačných prostriedkov – sa tvorí
jazyk, formuje sa správanie ľudí. Toto je takpovediac ústredná
oblasť ľudskej existencie, ku ktorej sa prihovárajú veľké masové hnutia. Náboženstvo popritom síce nezaniká, ale sa musí
sťahovať do sféry subjektívneho prežívania. Viera sa popritom
toleruje ako jedna zo subjektívnych náboženských foriem; alebo v konečnom dôsledku dostáva svoje vymedzené miesto len
ako kultúrny faktor. Avšak na druhej strane bude kresťanstvo
nanovo ponúkať človeku modely života a bude sa etablovať
v púšti technického bytia ako oáza skutočnej ľudskosti. To
sa deje už teraz. Kresťanstvo sa pociťuje ako zážitok čohosi
nového a pre ľudí, ktorí neraz prichádzajú veľmi zďaleka, sa
zrazu ponúka šanca žiť určitým spôsobom, a v tomto storočí aj
ako šanca umožňujúca vôbec žiť.“ (Benedikt XVI., Zasiahnutí
neviditeľným, str. 168)
Slová, ktoré pápež adresoval, ako Peter našich čias, v rámci čítaní na každý deň, nestrácajú nič na aktualite. Každý

z nás sa niekedy nachádza na mnohých križovatkách života.
Hľadáme istoty, o ktoré sa môžeme oprieť. Hľadáme stále
niečo, alebo niekoho, kto nás bude viesť, u koho si môžeme
odpočinúť, načerpať silu, ku komu môžeme „utiecť“ zo
sveta plného techniky, ktorej niekedy nerozumieme alebo
rozumieme až príliš. Jednoducho si oddýchnuť ako pútnici,
ktorí pri prechádzaní púšťou úpenlivo hľadajú vytúženú oázu
s tieňom a osviežujúcou vodou.
Každý deň sa stretávame s pokušeniami rôzneho typu:
rozhodnutie milovať či nenávidieť suseda, pomôcť alebo
prejsť bez povšimnutia, poslúchať Božie prikázania alebo ich
nebrať na vedomie, byť nástrojmi pokoja a zmierenia alebo
šíriť rozdelenie a rozkoly.
Čo by sme mali robiť? Čo by sme si mali myslieť o kresťanstve a živote, ktorý nám ponúka? Stojí skutočne za to?
Odpovedať si musí každý z nás sám, no hľadať oázu skutočnej
ľudskosti môžeme spolu ako jedna rodina.
Marián Katrenčík, kaplán

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V LIPT. LÚŽNEJ
Integrálnou súčasťou vyučovacieho procesu sú školské
výlety a exkurzie, ktoré umožňujú žiakom spoznávať predmety a javy sveta v skutočných podmienkach. Odstraňujú
formálnosť výchovy a vzdelávania, otvárajú priestor na
nové vedomosti a spôsobilosti, rozvíjajú poznávacie procesy, odkrývajú ďalšie potenciálne možnosti a popri relaxácii
umožňujú komplexnejšie vnímanie vzájomných súvislostí
reality. Do tejto sféry zaraďujeme aj exkurzno-poznávacie
zájazdy v zahraničí, ktoré sa v našej škole zvyknú uskutočňovať na začiatku júna. V tomto školskom roku sa žiaci 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 počas
celého pobytu ich sprevádzala modrá obloha bez oblakov.
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, ostrov Brač, kde pôsobil i Martin Kukučín, ale i pútnické miesto Medžugorje, ktoré v nás
zanechali nezabudnuteľné dojmy. Presvedčili sme sa, ako
rýchlo sme sa adaptovali na eurá a chorvátske kuny boli pre
mnohých už niečím výnimočným.
Život v škole bol naozaj bohatý na množstvo zážitkov.
Žiaci absolvovali besedy s odbornými lekármi, s pracovníkmi
Pálkovho centra, vytvárali projekty, prezentácie... 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

Brigáda v ZŠ

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 všetkým

rodičom a priaznivcom školy, ktorí nám pomáhajú pri realizácii rozličných aktivít vo výchovno-vzdelávacej oblasti.
PaedDr. Marián Mikulka
riaditeľ ZŠ s MŠ

DETI V MATERSKEJ ŠKOLE
Dovidenia milá škôlka my už nie sme malí,
preč sú chvíle keď sme všetci poobede spali,
nesmiete sa na nás hnevať nás už čaká škola,
utekajme veď nás leto volá...
Takúto škôlkarsku hymnu, spievali naši predškoláci, keď
sa lúčili s materskou školou, svojimi obľúbenými hračkami,
mladšími kamarátmi, učiteľkami a ostatným personálom
materskej školy a školskej jedálne.
Je opäť za nami ďalší školský rok, v ktorom materskú
školu navštevovalo 51 detí.
K 1. septembru 2010 bolo do materskej školy zapísaných
59 detí. Nakoľko nám to priestory MŠ dovoľujú, sú vykurované a udržiavané, so súhlasom zriaďovateľa sme zriadili
tretiu triedu, čím sme vyhoveli všetkým žiadostiam rodičov
o umiestnenie detí do MŠ. Bohužiaľ nám všetky prihlásené
deti nenastúpili, v septembri sa odhlásilo päť detí a v priebehu
roka tri deti. Jedno dieťa nenastúpilo zo zdravotných dôvodov, takže v septembri sme začínali s troma triedami. V triede
č. 1 deti 3 – 4-ročné, trieda č. 2 deti 5 – 6-ročné a trieda č. 3
deti 4 – 5-ročné s dopoludňajšou prevádzkou. Z finančných
dôvodov do č. 3 nebola prijímaná nová učiteľka, ale v nej
zastupovali učiteľky kmeňových tried 4 hodiny denne.
V mesiaci novembri sa situácia zmenila, dochádzka detí
do zariadenia v mladšom oddelení začala klesať, hlavne
z dôvodu chorobnosti, tak sme 1 a 3 triedu zlúčili. Triedu č. 1
navštevovalo 26 detí a triedu č. 2 tiež 25 detí. V priebehu školského roka sa dve deti odsťahovali a dve deti boli prijaté.
Predškolskej prípravy sa zúčastňovali všetky deti, ktoré
budú tento rok plniť povinnú školskú dochádzku. V tomto
školskom roku sme mali tri deti s OPŠD.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali štyri kvalifikované pedagogické pracovníčky.
Pozornosť bola venovaná príprave 5 – 6-ročných detí na
plynulý prechod do 1. ročníka ZŠ.
Po septembrovej adaptácii novoprijatých detí, sme začali
pracovať podľa Školského vzdelávacieho programu PRAMIENOK, ktorý vychádza so Štátneho vzdelávacieho programu
pre materské školy ISCED 0. ŠTVP vymedzuje všeobecné
ciele materských škôl, kľúčové kompetencie dieťaťa predškolského veku vo vyváženom rozvoji jeho osobnosti a rámcový
obsah výchovy a vzdelávania s obsahovými a výkonovými
štandardami.
Pri našej práci sme sa zapájali aj do novších projektov
ako sú:
 Kým nie je príliš neskoro – prevencia proti drogám a sociálno-patolog. javom
 Farebný svet detí – odpadový materiál, jeho využitie
 Lola radí deťom – v spolupráci s dopravnou políciou
 Slniečkové deti – návyky starostlivosti o pokožku na slnku
v letných mesiacoch
 Naturáčikové dobrodružstvá – prírodné suroviny, vitamíny
 Žabka bupi – rozvíjanie fyzickej aktivity detí veselou
rozcvičkou a podporiť kreativitu detí.
V rámci plnenia projektu Farebný svet detí nám bola
dodaná sada pomôcok z papiera – písmenková hra, fareb-

né číslice, pexeso, sada plagátov
s rôznymi témami, farebné papiere.
Zapojením do projektu Slniečkové deti, deti dostali osobné
balíčky s opaľovacím mliekom
s vysokým ochranným faktorom, letákmi a leporelo
so zľavovými kupónmi. MŠ
dostala bezplatné prípravky na
opaľovanie pre všetky deti, ktoré
sme využívali počas pobytu
detí vonku v letných mesiacoch.
Z financií, ktoré nám boli pridelené sme zakúpením didaktických pomôcok
inovovali edukačné prostredie materskej školy aj v tomto
školskom roku.
Akcie v škole a na verejnosti: Spolupráca so ZŠ, zápis do
1 roč. ZŠ; Kultúrny program pre rodičov Predvianočný čas,
Deň matiek; Rozlúčka s absolventmi MŠ, ZŠ; SZUŠ – krúžok
VV, hudobný koncert v ZŠ; Maškarný ples; Návšteva školskéj knižnice; Výstavky žiackych prác a projektov; Mikuláš;
Enviromentálne aktivity; Deň detí; Olympijský beh zdravia;
Zber liečivých rastlín; Triedenie odpadu; Deň Zeme, Deň
vody; divadlá so ŠKD, návšteva 1. roč. ZŠ; Logopedická
starostlivosť.
Prázdniny sú ešte len v začiatkoch, ale už teraz je deťom
aj rodičom jasné, že je potrebné pripraviť sa na horúce chvíľky strávené vo víre detských hier, ktoré sa nikdy nekončia
a smiechu, ktorý nemôže byť hlasnejší. Leto v nás evokuje
pohodu, pekné počasie s predstavou slnečných lúčov, vody,
oddychu, ale prináša so sebou aj mnohé riziká najmä deťom,
na ktoré je potrebné sa včas pripraviť. Jedným z rizík je výskyt
úpalu, ak je dieťa vystavené horúcim slnečným lúčom. Preto
treba deti kontrolovať počas horúcich dní im dávať svetlý,
vzdušný odev, pokrývku hláv, okuliare a krémy proti UV
žiareniu s vysokým ochranným faktorom, ako to bolo deťom
aj rodičom vysvetlené pri zapojení sa do projektu Slniečkové
deti. Stravu deti v letných mesiacoch je potrebné chladiť,
správne uskladňovať a umývať. Dôležitý je pitný režim detí,
vhodná je voda, minerálka, nesladené ovocné čaje. Počas
prázdninových mesiacov sú deti uvoľnené menej sústredené,
z čoho vyplýva zvýšené riziko poškodenia zdravia zapríčinené ich neopatrnosťou pri športovaní, bicyklovaní a tiež
dopravné úrazy predstavujú samostatnú kapitolu detskej
úrazovosti. Pri vodných športoch u malých detí používať
ochranné vesty, čiapky.
Naša materská škola poskytuje možnosť umiestniť deti
v zariadení aj počas júla, kde sú pod dohľadom pedagogickej
pracovníčky, majú zabezpečenú celodennú stravu a voľný
prázdninový program. Je na rodičoch ako túto možnosť
využijú.
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
2011/2012.

VÝCHOVA JE...
Sedím už pol hodiny nad prázdnym papierom, na ktorom
mám iba nadpis úvahy – Výchova. Omieľam si učebnicovú
definíciu výchovy znova a dookola: „Výchova je zámerná, cieľavedomá činnosť, ktorá...“ atď. Snažím
sa od tejto definície dostať ďalej a vyjadriť vlastnými slovami, čo to tá výchova
vlastne je. No, nie je to také ľahké.
Je to pojem, s ktorým som sa stretla
hneď ako som bola schopná vnímať
tento svet. Výchova na mňa pôsobila
iste aj predtým, ale ja som ju ešte nevnímala. Pravidelný spánok, pravidelné
papanie, kúpanie, môj detský mozoček
nielenže nechápal, ale ani neregistroval.
Avšak v podvedomí táto výchova pôsobila. Nikdy nepostihnuteľná výchova,
ktorú som našťastie dostala – tak mi
pripadá obdobie učenia sa reči, chôdze
a poznávania okolitého prostredia.
Vtedy výchova útočí na dieťa z každej strany „Nechytaj to!“,
„Pozdrav sa!“, „Zamávaj tete!“, „Neutekaj!“, „To nesmieš!“,
„Nedávaj si tam tie topánky!“ a tak podobne. To sú usmernenia, napomenutia, príkazy, zákazy a neviem ešte aké
„kazy“, ktoré na dieťa pokrikujú nielen rodičia, ale takmer
celý jeho okolitý svet. A dieťa sa chce iba hrať. Pri každom
jeho kroku je mu v pätách „zlá teta výchova“, s ktorou sa

nič zaujímavé nedá robiť. Ako pekne znie rinčanie skla, keď
sa rozbije kameňom. Teta výchova to však nedovolí. Koľko
superzábavy by bolo bez nej, bez tejto zlej tety, ktorá otravuje
život počas celej základnej školy a ešte
aj ďalej. Nedbá na to, že dieťa má nejakú
chrípku, ktorá sa volá puberta. Lieky na
to nie sú, a tak sa musí stále odvrávať.
Zdá sa, že tete výchove to nevadí. Tlačí
na nás nielen doma, ale chodí za nami
ešte aj do školy. Je taká otravná, že jej
má dieťa plné zuby.
Zrazu sa však stane zázrak. Nie,
teta výchova neumrie. Z tej otravnej
zlej tety sa zrazu stane najlepší radca
na ceste životom. Vďaka nej už veľké
dieťa dostáva skoro stále to, čo chce
a potrebuje. Začína byť úspešné v práci,
v živote. Je také prekvapené, že si tetu
teraz nevie vynachváliť. A keď sa raz
aj jemu narodí malý človiečik, zoženie tetu výchovu aj
jemu.
Čo je však táto výchova naozaj? Stretávame sa s ňou po
celý život. Stretávame sa s ňou tak často, a predsa ju nedokážeme pár vetami opísať. Ani múdre definície to veru celkom
nedokážu...
V. Stašová, vychovávateľka ŠKD

LÚŽNANSKÝ BLYSKÁČ – BRIGÁDA
Dňa 2. 4. 2011 sa konala rybárska brigáda v našej obci pri
čistení potoka Lúžňanka, na ktorej sa zúčastnilo 36 členov
Slovenského Rybárskeho Zväzu so sídlom v Ružomberku.
Každý člen je povinný odpracovať jednodňovú brigádu a je
pre nás iba na škodu veci, že ostatný členovia ju odpracujú
mimo nášho regiónu. Nakoľko sa tejto brigády zúčastnila
ani nie polovica. Tento rok sme sa zamerali na celú obec od
Meandrov po Tiesňavy, a nie ako po iné roky, len začiatok
dediny. A tomuto nasvedčuje veľmi pozitívny fakt, ako roky
predtým nám stačilo prejsť len nižný koniec a odpadu bolo
do nákladného auta, tento rok sa musel prejsť celý potok.
Zrejme si uvedomujeme, že žiť v čistejšom prostredí je lepšie
a krajšie. Veď v obci funguje, a myslím že dobre, zber odpadu. Musím vyzdvihnúť snahu obce a ochotu pri zozbieraní
odpadu a jeho odvoz.
Počasie bolo vynikajúce, nálada výborná počas práce
a zavŕšením bolo posedenie pri guláši, čiže po našom GULÁŠ
PARTIA.
Rybári z L. Lúžnej
PETROV ZDAR

PRÁCE ZA PRVÝ POLROK 2011
V jarných mesiacoch tohto roku bolo dokončené odvodnenie hlavného cintorína z južnej strany. Je len na škodu veci,
že už niektorí naši občania odstránili poklopy zo šachiet,
ktoré boli pohodené v ich blízkosti. Možno si ani neuvedomili, čo mohli spôsobiť, ak by do týchto odokrytých niekto
spadol. Dúfam, že sa to do budúcnosti už na základe tohto
upozornenia nebude stávať.
Značne pokročili práce na telocvični. Pokračovali práce
v sociálnej časti, kde sa zrealizovali vodoinštalačné práce
a vymurovali priečky. V samotnej hale bolo zrealizované
zateplenie stropu a celý podhľad z tatranského profilu bol
natretý protipožiarnym náterom. Začali sa izolačné práce
na podlahe.
Firma Váhostav so svojími subdodávateľskými organizáciami pokračuje na výstavbe kanalizácie.
V obci je umiestnených 8 zastáviek SAD. Tieto sú niektorými neskrotnými ľuďmi poškodzované. Skoro pravidelne
je potrebné tieto opravovať. Najčastejšie poškodenou býva
zastávka pri garáži. Už sa stalo, že bola aj prepílená. Je na
škodu všetkých, ktorí ju využívajú, že niektorí nespratníci ju
takto poškodzujú. Nerobia škodu len obci, ale aj zlú vizitku
pre turistov prichádzajúcich do našej obce.
Drobné udržiavacie práce sa zrealizovali aj na kaplnke
Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza pod naším farským
kostolom.
V doline Rázstoky kadiaľ vedie cesta na Salatín, z ktorého je
pri ideálnom počasí krásny výhľad na Liptov, boli ešte za čias

Agrokombinátu Liptov popri ceste uložené válovce na odtok
vody a tieto už dlhšiu dobu neboli vyčistené. Pracovníci na
aktivačných prácach tieto vo väčšej časti až po cestu po Klin
vyčistili. Je však tiež na škodu, že v niektorých častiach boli
odstránené resp. poškodené a neopravené po ťažbe dreva.
Týmto spôsobujú poškodenie v minulosti krásne vybudovanej cesty.
Vo vestibule v KD bolo vymenené výdajné okienko.
Na obecnom úrade pre evidenciu hrobových miest bol
nainštalovaný program digitálny cintorín.
Naši hokejbalisti s Fitness Clubom pravidelne každý rok
organizujú hokejbalový turnaj. Tento rok už bude na opravených mantineloch. V rohoch boli vybudované oblúky.
Občania na vyšnom konci stále využívajú vyšnú školu
na niektoré spoločenské akcie. V zlom stave tu boli hlavne
vstupné schody, ktoré boli v mesiaci jún opravené.
Pre spríjemnenie prostredia v zdravotnom stredisku pre
deti boli upravené priestory na prístrešku.
DHZ je ochranou pre všetkých pri zásahoch pri požiaroch.
Aby svoju zásahovú činnosť mohli vykonávať na úrovni musia byť dobre pripravení. Pre výcvik bol vybudovaný záchyt
vody v Rázstokach.
I keď počasie nám v tomto období veľmi nepraje v rámci
aktivačných prác sa obec snaží o kosenie verejných priestranstiev, ktoré budú pokračovať podľa počasia a možnosti
až do jesene.

Práce na telocvični.

Kanalizácia.

Záchyt vody pre hasičov.

Hokejbalové ihrisko.

Z ČINOSTI HASIČSKÉHO ZBORU
Po roku plnom očakávaní, zmien a práce v sťažených
podmienkach, ktoré zo sebou priniesla prestavba hasičskej
zbrojnice, sme sa konečne dočkali obdobia, kedy sa naša
činnosť vracia do zabehnutých koľají.
Nové priestory, ktoré boli skolaudované v januári je
potrebné opäť zariadiť na úroveň ako pred rekonštrukciou,
čo bude stáť ešte veľa námahy a finančných prostriedkov.
I napriek tomu sme rok začali už tradičným spôsobom a to
výročnou členskou schôdzou, na ktorej sme si vytýčili úlohy
a ciele pre tento rok. Prvou našou akciou v roku 2011 bol už
19. Hasičský ples, ktorí sme poriadali 19. februára. Sme radi,
že aj po toľkých rokoch sa náš ples teší vášmu záujmu.
V jarných mesiacoch sme formou brigád upratovali
priestory garáži v zbrojnici a ošetrili techniku po zimnom
období. Družstvá detí sa pripravovali na halovú súťaž v Likavke, ktorej sa 9. apríla aj zúčastnili.
Veľkonočné obdobie je pre náš zbor časom, kedy sa členovia aktívne zapájajú do diania v našej farnosti. Účasťou
na bohoslužbách a strážení Božieho hrobu prispievame
k sláveniu Veľkej noci.
Prvého mája sa s príležitosti sviatku sv. Floriána patróna
hasičov slúžila svätá omša prostredníctvom, ktorej sme si
uctili aj pamiatku už nebohých členov zboru.
V tomto mesiaci sa detské družstvá chlapcov a dievčat
zúčastnili okresného kola hry PLAMEŇ v Lipt. Sliačoch, kde
zhodne skončili na treťom mieste vo svojich kategóriách.
Chlapci síce vyhrali disciplínu požiarny útok ale trestné body
v štafetovom behu ich odsunuli na celkové tretie miesto.

22. mája ráno sa obcou ozývala siréna, ktorá zvolávala
dobrovoľných hasičov k pomoci pri likvidácii požiaru v Ráztokách. Našťastie nešlo o skutočný požiar ale o previerkové
cvičenie, ktorého cieľom bolo preveriť akcieschopnosť členov
zboru a hasičskej techniky. V stanovenom časovom limite do
10 min. od poplachu sa pred zbrojnicou sústredilo 16 členov,
ktorý sa následne presunuli do Ráztok, kde pod dohľadom
veliteľa zboru absolvovali výcvik s hasičskou technikou.
Výcviku sa zúčastnili aj hasiči zo susednej Lipt. Osady pod
dohľadom starostu obce.

5. júna sa dva družstvá mužov zúčastnili okresnej súťaže
DHZ v Liskovej. V konkurencii 29 družstiev okresu Ružomberok sme skončili na treťom mieste za družstvom z Martinčeka a Likavky. Kríza, ktorú prežíva náš zbor v oblasti
hasičského športu tak pretrváva aj v tomto roku, keď z dvoch
družstiev sa presadilo opäť len jedno a to vekovo staršie.
Poslednou akciou uplynulého obdobia bolo stavanie
mája pri hasičskej zbrojnici s tanečnou zábavou na nádvorí
obecného úradu. Hoci nám počasie prialo účasť bola slabšia
a preto sme akciu hodnotili ako neuspokojivú. I napriek tomu
máme za sebou uspokojivý prvý polrok 2011.
Kamil Weiss
veliteľ zboru

NEĽUTUJEME KROK, KTORÝ SME UROBILI
Čas beží neuveriteľne rýchlo. Veď, akoby včera sme
schvaľovali plán činnosti na rok 2011 a už uplynul pomaly
polrok. No i napriek tomuto konštatovaniu sme v našej ZO
JDS Lipt. Lúžna za toto obdobie uskutočnili rad plánovaných
i neplánovaných podujatí. S ich výsledkami sme spokojní,
pretože sa nám vydarili.
S činnosťou sme vlastne začali už v decembri minulého
roka, kedy sme veľkú pozornosť venovali dôkladnej príprave
plánov – či už finančného alebo plánu činnosti pre tento rok.
V nich boli zahrnuté aktivity primerané našim možnostiam
a silám.
Od Obce Lipt. Lúžna sme na našu činnosť žiadali poskytnúť finančné prostriedky, v čom nám Obec vyhovela, za čo
ďakujeme hlavne starostovi obce, ako aj poslancom OZ.
Témy jednotlivých aktivít sme si naplánovali podľa mesiacov a tak boli aj plnené. Pred každou členskou schôdzou
zasadal Výbor ZO, ktorý prehodnotil už uskutočnenú akciu
a pripravil nasledujúcu. Členky Výboru ZO veľmi zodpovedne
pristupovali k plneniu úloh, ktoré si vytýčili, aby akcie mali
hladký priebeh a bola dosiahnutá spokojnosť na tvárach
všetkých zúčastnených.
Z uskutočnených akcií v roku 2011 vyberám:
JANUÁR: – výročná členská schôdza, na ktorej jedným z bodov programu bolo „kreslo pre hosťa“, hosťami
boli starosta obce Ing. A. Husarčík a prednosta
OcÚ Bc. Husarčík Pavol, od ktorých sme sa dozvedeli niečo viac zo života našej obce
FEBRUÁR: – fašiangové posedenie v KD s ochutnávkou fašiangových dobrôt
– účasť členiek na fašiangovom posedení v Lipt.
Sliačoch, ktoré organizovala OO JDS Ružomberok v spolupráci s ZO JDS Lipt. Sliače
MAREC: – slávnostná členská schôdza pri príležitosti osláv
MDŽ
APRÍL:
– návšteva knižnice a posedenie pri knihe
– vyhlásenie súťaže o najkrajšiu záhradku, doposiaľ sa prihlásilo 6 záujemcov
– úprava kvetinových záhonov pri kostole pred
veľkonočnými sviatkami
– zapojili sme sa aj do zbierky obnoseného šatstva
MÁJ:
– slávnostná členská schôdza pri príležitosti Dňa
matiek

– oboznámenie sa so všeobecne záväzným nariadením obce – miestne dane
JÚN:
– členská schôdza, na ktorej bola prerokovaná
možnosť kúpeľnej týždňovej rekreácie v Nimnici, Turčianskych Tepliciach alebo v Dudinciach
s možnosťou využitia štátneho príspevku 50 eur
pre nepracujúcich dôchodcov – členov JDS
– účasť členiek na odpustovej sv. omši na Donovaloch a prechádza Donovalmi
– zapojenie do petičnej akcie „Za spravodlivú
valorizáciu dôchodkov...“
– účasť členiek na predvádzacej akcii, kde boli
oboznámené s prírodnými liečebnými metódami a prístrojmi svetelnej terapie pričom využili
bezplatnú rehabilitáciu
– účasť speváckej skupiny pri ZO na prehliadke
ľudových piesní v L. Mikuláši
Okrem uvedených aktivít máme stále v ponuke kúpanie
sa v Oraviciach a v Bešeňovej ako aj masáže pre seniorov
v Ružomberku s možnosťou zľavy alebo príspevku od OO JDS
Ružomberok.
Každá slávnostná členská schôdza bola obohatená kultúrnym programom či už v podaní žiakov ZŠ, recitátorky,
alebo členiek speváckej skupiny pri ZO JDS. Na členských
schôdzach samozrejme nezabúdame zablahoželať meninovým oslávencom a spolu s nimi si podebatovať ba i veselo
zaspievať. Takmer na každej členskej schôdzi si od predsedníčky ZO p. Svrčanovej vypočujeme krátke prednášky
napr. z oblasti správnej výživy alebo rady, ako a kde si môžu
seniori ušetriť. Pritom nám je dobrou pomôckou časopis JDS
– Tretí vek.
Záverom chcem poďakovať kolektívu pracovníkov obecného úradu za ochotu, ústretovosť a pomoc pre našu organizáciu.
O mesiac si pripomenieme 2. výročie založenia našej organizácie. Myslím si, že za toto obdobie sme toho vykonali
dosť. Môžeme byť na seba hrdí, že i napriek vyššiemu veku
a s ubúdajúcimi silami ešte niečo dokážeme. Len aby nám
zdravie slúžilo a zotrvala chuť do práce a potom si môžeme
povedať, že nebanujeme nad krokom, ktorý sme urobili vtedy,
keď sme sa rozhodli založiť v našej obci organizáciu JDS.
Kováčová Anna
tajomníčka ZO JDS

ČINNOSŤ FSK ZA I. POLROK
Tridsaťtri rokov je dosť dlhá doba na to, aby sme si na
niekoho privykli a aby sme sa aj niečomu naučili. V živote

Na burse.

človeka je to vek dospelosti. Tak aj naša folklórna skupina
Lúžňan tento vek dosiahla. Všeličo sme spolu skúsili v dob-

rom aj v zlom. Roky spolu tancujeme, spievame a hľadáme
pramene v kultúrnom dedičstve našich predkov. Našou snahou je zachytiť a uviesť do života piesne, tance a staré zvyky
predkov z našej obce. Veľa krát sme sa zúčastnili na rôznych
festivaloch a to v Detve, Východnej, Martine, Zuberci, Priechode a iných kultúrnych podujatiach na Slovensku. Tento
rok naša Fsk zorganizovala a uskutočnila na fašiangy bursu
po dedine a pochovanie basy. Večer uskutočnila fašiangovú
veselicu. 7. a 8. mája sa zúčastnila moravského jarmoku
v Lužnej u Vsetína a aj účinkovala s programom „Na tej
Lúžnej dobre.“
Už po tretí rok sa zúčastnila na Božie Telo na sv. omši
a pripravila oltáriky okolo kostola, pri ktorých sa konala
pobožnosť k Božiemu Telu.
Fsk nacvičuje pásmo na súťaž folklórnych skupín a celodenný program ktorý sa uskutoční v Liptovských Sliačoch,
kde sme pozvaní na dni Matky.
Fsk ďakuje starostovi obce Ing. Albínovi Husarčíkovi za
spoluprácu.
Eva Valušiaková
org. vedúca Fsk

MIESTNY SPOLOK ČK
Členovia ČK pomáhajú nielen tým že sa pravidelne
zúčastňujú darovania krvi, ale aj brigádnickou činnosťou.
V jarných mesiacoch zorganizovali brigádu uhadzovanie
haluziny pre Urbariát v Liptovskej Lúžnej. Miestny spolok
si finančne pomohol a v brigádnickej činnosti chce naďalej
pokračovať.

Brigádnici z ČK.

LÚŽŇANKA OSLAVOVALA
Dňa 18. júna sa v Liptovskej Lúžnej konal 4. ročník prehliadky dychových hudieb pod názvom „Lúžňanský barytón“
spojený s oslavou 90. rokov dychovej hudby v Liptovskej
Lúžnej. Pozvanie prijali známe dychové hudby, ktoré už dlho
spolupracujú s domácou dychovou hudbou Lúžňanka a sú to
DH Ordzovianka, DH Hodrušanka, DH Supranka.
Podujatie začalo o 14.00 slávnostnými fanfárami v podaní
DH Supranky, ktorá vystúpila so svojím programom ako prvá.
Na úvod podujatia starosta obce Ing. Albín Husarčík privítal
všetkých účastníkov prehliadky ako aj hostí z družobnej obce

Lužnej u Vsetína. Moderátorského mikrofónu sa ako každý
rok zhostil pán Milan Fides, ktorý vo svojich vstupoch krátko
priblížil históriu a súčasnosť každej z dychových hudieb.
Druhou v poradí bola DH Orzdovianka z Ordzovian, s ktorými priateľstvo Dychovej hudby Lúžňanka trvá už niekoľko
rokov a pravidelne sa navštevujú na podujatiach, ktoré tieto
dychovky organizujú.
Tretia vystúpila domáca „oslávenkyňa“ DH Lúžňanka.
Pred jej vystúpením boli všetkým dychovkám odovzdané
spomienkové poháre a ďakovné listy. Takisto bola vyslovená

veľká vďaka všetkým bývalým členom dychovej hudby Lúžňanka, ktorí prijali pozvanie a spolu s nami si zaspomínali
na začiatky dychovky v Liptovskej Lúžnej.
Zlatým klincom programu bolo vystúpenie DH Hodrušanka z Hodruše Hámrov, ktorá sa pravidelne zúčastňuje
festivalov na Slovensku i v zahraničí.
Poslednou skladbou prehliadky bola spoločná polka
„Františkovi“, v ktorej sa predstavili všetky štyri dychové
hudby. Po prehliadke program pokračoval vystúpením Veselej
pětky z Českej republiky, ktorá svojou hudobnou produkciou
vytvorila nádhernú atmosféru. Sprievodný program obohatila
detská folklórna skupina Lúžňanček a heligonkári z Liptovskej Lúžnej, ktorých zastupovala staršia i mladšia generácia.
O večernú zábavu až do skorých ranných hodín sa staralo
Duo M z Ružomberka.
Pretože takéto podujatia sa nedajú zorganizovať bez
pomoci a sponzorov, organizátor „DH Lúžňanka“ by chcela
týmto poďakovať: Obci Liptovská Lúžna, firme BEVOS
– p. Štefan Betušiak, Autodoprave p. Štefan Mydliar, Urbariátu Liptovská Lúžna, firme ALLO – p. Róbert Muscher
a p. Alojzia Dančeková, Potravinám p. Peter Veselovský.
Nemalá vďaka patrí všetkým rodinným príslušníkom
a priateľom, ktorí už v sobotu od skorých ranných hodín
pripravovali občerstvenie, guláš, pódium, výzdobu ako aj

celý priestor nádvoria Obecného úradu v Liptovskej Lúžnej
kde sa prehliadka uskutočnila. I keď počasie nám večer už
neprialo, priaznivcov to i tak neodradilo a návštevnosť prekonala i očakávania organizátorov.
Ešte raz všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k zdarnému priebehu podujatia ĎAKUJEME.
Už teraz sa DH Lúžňanka teší na 5. ročník prehliadky
dychových hudieb Lúžňanský barytón.
Organizátor

LUŽENSKÝ JARMARK
Dňa 7. 5. 2011 sa uskutočnil 4. ročník Luženského jarmarku v obci Lužná u Vsetína. Tohto podujatia sa zúčasnili aj
Dychová hudba Lúžňanka a Folklórna skupina Lúžňan v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý vypracovala naša
obec. Na jarmarku boli i zástupcovia obce Lužná u Rakovníka.
V rámci kultúrnych vystúpení sa striedali okrem zástupcov z našej obce aj Veselá pětka z Lužné u Vsetína a Folklórna
skupina z Lužné u Rakovníka. Večer hrala do tanca cimbalovka, domáca kapela Traverz a Idealband z Lužné u Rakovníka.
Táto skupina by mala prísť do našej obce 30. 7. 2011 na druhý ročník medzinárodného futbalového turnaja priateľstva troch
obcí: Lužná u Rakovníka, Lužná u Vsetína a Liptovská Lúžna.
Starosta obce

Účastníci Luženského jarmarku.

Z NAŠEJ MATRIKY – 1. POLROK 2011
NARODENIE:
Matúš Mydliar, Lukáš Vierik, Dávid
Bartoš, Michal Mederly, Matúš Kurpaš,
Sebastián Veselovský, Šimon Mráz, Patrik
Črep, Katarína Kurpašová, Martin Kurpaš.
SOBÁŠ:
Bc. Martin Veselovský a Bc. Barbora Targošová, Ladislav Potkan a Eva Zábojníková, Pavol Husarčík a Veronika Mlynarčíková,
Milan Zachar a Amália Banášová, Miroslav Banáš a Terézia Kajdová, Peter Kurpaš a Ing. Martina
Veselovská, Mgr. Ján Očenáš a Bc. Jana Veselovská
SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Ivan Zvonár a Mgr. Stanislava Hofierková, Ing. Peter Hofierka
a Ing. Daniela Fodorová, Miroslav Sirota a Monika Uličná.

ÚMRTIE:
Klement Svrčan, 86 r., Júlia Črepová, rod.
Fongusová, 89 r., Viera Glembová,
rod. Paludová, 44 r., František Jánošík, 85 r., Júlia Mydliarová, rod.
Chlepková, 82 r., Jolana Krížovská,
rod. Glembová, 75 r., Ľubomír Mraznica,
36 r., Pavol Veselovský, 23 r., Valentín Mydliar, 65 r., Judita
Črepová, rod. Mydliarová, 98 r., Alojzia Tišťanová, rod.
Kollová, 83 r., Veronika Kubinová, rod. Chovancová, 63 r.,
Veronika Hubová, rod. Fidesová, 77 r., Ján Veselovský, 57 r.,
Verona Turoňová, rod. Tišťanová, 90 r., Františka Serafínová,
rod. Fidesová, 78 r., Veronika Veselovská, rod. Veselovská,
85 r., Martin Veselovský, 74 r., Rudolf Potkan, 59 r., Roman
Pažítka, 24 r., Juliana Stašová, rod. Tišťanová, 74 r., Juliana
Mydliarová, rod. Dudášová, 86 r., Jaroslav Glemba, 50 r.,
Jozef Veselovský, 76 r.

ŠTATISTIKA: narodení: 10, prisťahovaní: 15, odsťahovaní: 22, umretí: 24, počet obyvateľov k 6. 7. 2011: 2.885
Mgr. Eva Veselovská, matrikárka

PRIVÍTALI SME NAŠICH NAJMENŠÍCH
Z ranej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa, nech na
Teba iba dobré sudby letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky
a buď v svete krásnom
mnohé dlhé roky.

Vítanie detí.

Stalo sa už tradíciou, že si každý rok spomenieme na
našich najmenších občanov. Dňa 2. apríla 2011 sa v sobášnej
miestnosti obecného úradu uskutočnilo vítanie našich detičiek, ktoré sa narodili v roku 2010, spolu ich bolo 26, z toho
11 chlapcov a 15 dievčat.
O príjemnú a sviatočnú atmosféru sa postarali deti z nášho
folklórneho súboru Lúžňanček. Svojimi básňami a piesňami
potešili všetkých prítomných. V ďalšom programe sa hosťom
prihovoril starosta našej obce. Keďže pôrodnosť v našej obci
z roka na rok klesá, obec sa snaží o zvýšenie počtu obyvateľov
poskytnutím príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 170
Eur. Pri slávnostnom uvítaní dieťaťa do života okrem tohto

príspevku dostalo každé dieťa aj vecný a praktický darček.
Dúfame, že aj takáto pomoc rodičov poteší. Do života sme
vítali tieto deti:
Ester Mydliarová, Denis Targoš, Eliška Bullová, Filip Staš,
Matúš Mráz, Jasmina Rudlová, Katarína Sirotová, Liana
Črepová, Nina Tišťanová, Ľubomír Lietavec, Karin Glembo-

vá, Lilien Mázsárová, Paula Veselovská, Laura Chovancová,
Matej Veselovský, Andreas Kurpaš, Nikolas Kurpaš, Marko
Mydliar, Olívia Balco, Samuel Huba, Tamara Bullová, Nicolo
Polkan, Zdenka Švandová, Slávka Hladová, Marika Hladová,
Jakub Pažítka.
OcÚ

FITNESS CLUB – ODDIEL KULTURISTIKY LIPT. LÚŽNA
Tento rok si oddiel kulturistiky pripomína 18. výročie
založenia, a ako to býva zvykom, oslavuje to spoločenskými
akciami pre širokú verejnosť.
23. 4. sa uskutočnil druhý ročník stolnotenisového turnaja
TOP SPIN. Zúčastnilo sa na ňom 20 súťažiacich. Víťazom
sa stal obhajca prvého ročníka Tomáš Bulla pred Patrikom
Stašom a Rastislavom Tišťanom.
21. 5. sa uskutočnili v Piešťanoch Majstrovstvá Slovenska
vo fitness súťažiach žien, na ktorých sa zúčastnili aj členky
oddielu Stanislava Focková a Zuzana Košarišťanová, ktoré
sú na 5-ročnom hosťovaní v klube. Zuzana Košarišťanová sa
umiestnila v kategórii Bikiny Model na 7. mieste.
Väčšiu radosť urobila S. Focková, ktorá v silnej konkurencii
v kategórii Body Fitness do 158 cm získala striebro. Touto cestou sa chce predseda oddielu poďakovať obom pretekárkam
za úspešné reprezentovanie a bezchybný prístup v príprave
na súťaž. Taktiež patrí poďakovanie Miroslavovi Veselovskému za starostlivosť a pomoc v príprave S. Fockovej.

Fitness Club pozýva verejnosť dňa 16. júla (sobota)
na 6. ročník hokejbalového turnaja LÚŽNA CUP 2011,
ktorý sa odohrá na hokejbalovom ihrisku v Ráztokách,
začiatok je o 8.00 h. O hudbu a dobrú náladu sa postará
DJ-Flash a cimbalová skupina T. Uličného, a o veselý
komentár Milan Fides. Počas turnaja bude autogramiáda
vicemajsterky Slovenska v Body Fitness a členky oddielu
Stanislavy Fockovej a ďalších hostí.
Je to posledný turnaj usporiadaný oddielom kulturistiky. Predseda oddielu Rastislav Tišťan ďakuje touto cestou
všetkým členom oddielu, i bývalým, sponzorom a všetkým
ľuďom, ktorí za 18 rokov existencie Fitness Clubu radi pomohli realizovať spoločné akcie i pri samotnom fungovaní
oddielu.
Veľká vďaka priatelia.
Predseda oddielu

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Aj KST prispieva svojou činnosťou ku kultúrno-spoločenskému životu v našej obci. Sme radi, že rok čo rok sa nás
schádza na našich končiaroch čoraz viac priaznivcov pešej
turistiky. Sú to nielen starší turisti, rodiny s malými deťmi,
ale ani naša mládež nechce byť zahanbená. A preto sme radi, keď ich stretávame na vrchole Salatína, Veľkej Chochule
alebo Fedorky.
Zima nám tento rok nepriala a nepodarilo sa nám uskutočniť veľmi obľúbené sánkarské preteky a preteky na igelitových
vreciach, ktoré ľudí dokázali prilákať a všetci odchádzali
spokojní. Dúfame, že príroda zmúdrie a stretneme sa budúci
rok aj na týchto akciách.

Členovia a priaznivci turistiky sa v mesiaci marec zúčastnili brigády pri čistení pašienkov, v mesiaci apríl sa zúčastnili
zahájenia turistickej sezóny na Maline Brde. V mesiaci máj sa
uskutočnil prechod cez Kremnické vrchy, v júni sa uskutočnil
výstup na Salatín spojený s brigádou pri čistení chodníka.
KST v letnom období pozýva svojich priaznivcov na
Hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 17. júla 2011. Ďalšia veľmi obľúbená letná akcia sú
Salatínske návraty, ktoré sa uskutočnia 5. – 7. augusta 2011.
Tešíme sa na krásne prežitie turistických akcií tohto leta a na
vašu hojnú účasť.
KST

Lúžňanskí turisti.

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB LIPTOVSKÁ LÚŽNA
NAJLEPŠÍ MLADŠÍ ŽIACI NA LIPTOVE SÚ Z LIPTOVSKEJ LÚŽNEJ
Prvýkrát v histórii OFK Liptovská Lúžna sa mladší žiaci
tešili z víťazstva v Kormanovom pohári. Poďme sa spolu pozrieť, ako sa toto veľké víťazstvo zrodilo. Noví tréneri priviedli
do klubu nový entuziazmus, inovatívne formy tréningových
jednotiek a zodpovedný prístup k talentovanej mládeži.
Okrem toho dokázali rozšíriť hráčsku základňu o mnohé
nové mená a umožniť im zamilovať si futbal azda na celý
život. Ukázali hráčom, že členstvo v tíme „kormanovcov“ je
výsadou, cťou a hrdosťou reprezentovať farby obce, klubu,
seba samých.
V Liptovskej Lúžnej sa vytvorili výborné tréningové podmienky pod odborným vedením vedúceho mužstva Petra
Veselovského a trénerov: Igora Husarčíka a Mgr. Martina
Mihálika. Ale ani najlepšie podmienky, najlepší tréneri
nedokážu zaručiť zisk titulu nebyť chlapcov, ktorým bije
srdce pre futbal.
Jesennú časť sme nezačali najlepšie. V prvom zápase
sme s Ružomberkom utrpeli prehru 4:0 a bola to prvá a posledná prehra tejto sezóny. Po piatich výhrach sme zimovali
na 2. mieste za Ružomberkom s rovnakým počtom bodov
ale horším skóre. V jarnej časti sme Ružomberku oplatili
prehru víťazstvom 1:0 a prvé miesto v skupine sme si už
nenechali vziať ani remízou 0:0 v Ľubochni po mizernom
výkone mladej rozhodkyne. A toto je dôkaz šikovnosti, talentu a futbalového majstrovstva našich chlapcov: 1. miesto
v triede A Kormanovho pohára. Za zmienku stojí iba 8
inkasovaných gólov v našej sieti, pretože defenzívna činnosť

našich obrancov bola precízna, organizovaná a s minimálnym počtom chýb.
Sezóna: 2010/2011 Trieda: Kormanov pohár A
klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Lipt. Lúžna

12

10

1

1

38 : 8

31

2. Ružomberok

12

10

0

2

83 : 18

30

3. Ľubochňa

12

6

1

5

22 : 45

19

4. Kalameny

12

5

2

5

28 : 23

17

5. Lipt. Teplá

12

4

1

7

26 : 46

13

6. Lipt. Sliače

12

4

0

8

20 : 46

12

7. Lisková

12

0

1

11

14 : 45

1

Kormanovci.

VEĽKÉ FINÁLE
Do finálového dvojzápasu o Kormanov pohár vo futbale
mladších žiakov v sezóne 2010/2011 postúpili víťazi triedy
A (okres Ružomberok) a triedy B (okres Liptovský Mikuláš).
Teda Liptovská Lúžna verzus Palúdzka.
Prvý finálový zápas sa odohral dňa 16. júna 2011 na
ihrisku OFK Liptovská Lúžna. Vážnosť tohto zápasu do
značnej miery ovplyvnila výkon našich hráčov. Dôležitosť
tohto stretnutia im zväzovala nohy. Hráči Palúdzkej sa
s veľkou chuťou pustili do súpera a ovládli hru. Tento vývoj
stretnutia bol predzvesťou gólu v našej sieti. Po štandardnej
rozohrávke z hranice šestnástky súper skóroval po dorážke

vyrazenej lopty (0:1). Tento gól však zvýšil úsilie našich
chlapcov a podarilo sa nám vyrovnať hru. V druhom polčase
nám nemalou mierou prispeli k motivovaniu našich hráčov
neustále povzbudzujúci fanúšikovia a diváci. Takúto kulisu
na domácom stretnutí nám mohla závidieť aj Barcelona.
Enormné úsilie a snaha našich chlapcov o vyrovnanie zvyšovala tempo zápasu. Po chybe obrany súpera sme sa dočkali
vyrovnávajúceho gólu na 1:1 z kopačky Norberta Husarčíka.
Skóre sa už do konca zápasu nezmenilo. Vyrovnaný duel sa
skončil spravodlivou remízou, ktorá zvýhodňovala chlapcov
z Palúdzkej, pretože skórovali na pôde súpera. Futbal sa páčil
všetkým zúčastnením. Chlapcov vyprevádzalo z trávnika

skandovanie fanúšikov „ďakujeme“. A veru ďakujeme našim
hráčom za bojovnosť a predvedenú hru a fanúšikom za prekrásnu kulisu a podporu, ktorá nám veľmi pomohla.
Druhý finálový zápas sa odohral dňa 23. júna 2011 na
ihrisku FC 34 Palúdzka. Tréneri motivovali hráčov a navodzovali pohodu v tíme, spravili menšie zmeny v zostave.
Nezabudli pripomenúť chlapcom vážnosť a dôležitosť tohto
zápasu. Slová, „že takýto zápas sa v kariére futbalistu nemusí už nikdy opakovať“ si chlapci vzali k srdcu a vybehli
na trávnik perfektne psychicky pripravení. Po úvodnom
hvizde sme sa s veľkou chuťou pustili do súpera a ovládli
sme hru. Hrali sme útočný futbal, pretože sme potrebovali
streliť gól. Kombinačnou hrou sa nám podarilo ovládnuť
stred poľa a podnikali sme rýchle útoky. Prevahu v hre sme
využili strelením dôležitého gólu opäť z kopačky Norberta
Husarčíka (0:1). Naďalej sme diktovali tempo hry a nútili
súpera hrať defenzívne. V úvode druhého polčasu sa súperovi
podarilo streliť vyrovnávajúci gól, keď po chybe našej obrany
premenil súper priamočiaru individuálnu akciu (1:1). Oba
tímy sa snažili rozhodnúť stretnutie v riadnom hracom čase.
Keďže ani naše dve vyložené šance neskončili v sieti súpera
a súperovi sa takisto nepodarilo rozhodnúť stretnutie vo svoj
prospech, po 60 minútach riadneho hracieho času nasledovalo predĺženie 2x 5 minút. Nerozhodlo sa ani v predĺžení,
a preto finálovú drámu museli rozhodnúť pokutové kopy.
Veľmi ťažko sa hľadali z našich radov realizátori na sériu 5
pokutových kopov, pretože chlapci pociťovali enormnú zodpovednosť. Ako prví kopali domáci a po 5 penaltách bol stav

Víťazi Kormanovho pohára.

4:4. Dráma pokračovala tzv. KO systémom. Začínali sme ako
prví, no k penalte sme sa už nedostali. Začal sa fantastický
„cirkus Palúdzka“. Domáci tréneri odvolali svojho brankára,
sami si vzali pohárovú trofej a tešili sa z titulu, ktorý im zjavne nepatril. Nikto z nás nechápal, čo sa deje. Nechápali sme
to my tréneri, nechápali to hráči a ani diváci. Pochopiteľne
nasledovali protesty a kým vedúci mužstva protestoval, jeden tréner sa rozčuľoval, druhý utešoval chlapcov, ktorým
sa po lícach kotúľali slzy beznádeje. Neostáva mi iné, ako
vysvetliť radosť trénerov domáceho FC 34. Odvolávali sa
na pokutové kopy, ktoré sa kopali po prvom nerozhodnom
stretnutí u nás (3:5). Na tie pokutové kopy, o ktorých sa u nás
rozhodca vyjadril, že nemajú formálny význam, pretože sa
rozhodne na pôde súpera, teda v Palúdzkej. Tie pokutové
kopy, ktoré vôbec nie sú v zápise o stretnutí. Tie pokutové
kopy, na ktorých sme sa my tréneri oboch tímov dohodli,
že sú neformálne, inak povedané tréningové. Naše protesty
boli oprávnené a po diskusii medzi delegátom stretnutia,
rozhodcom a vedúcimi mužstva bola nariadená nová séria 5
pokutových kopov. Pohár sa teda vrátil späť na svoje miesto
a začínalo sa odznova. Spomedzi vyplakaných chlapcov sa
ešte ťažšie vyberali piati, na pleciach ktorých bola všetka
zodpovednosť. Opäť začínal sériu súper. Nevyzeralo to na
titul, pretože sme v sérii prehrávali 3:1 no napokon sa po 5
penaltách opäť nerozhodlo. Stav 3:3 a dráma pokračovala
vyraďovacími penaltami. Kto z koho. Všetci chlapci a tréneri
v strede ihriska v pevnom objatí vyjadrujúc tímového ducha
držali prsty nášmu hráčovi. Lopta v sieti súpera neznamenala

víťazstvo. Na rade bol domáci hráč, ktorý prekopol bránu.
Od tohto momentu a už navždy budeme víťazi Kormanovho
pohára v sezóne 2010/2011. Neopísateľné momenty, neopísateľná dráma, pocity šťastia a radosti z víťazstva navždy ostanú
v pamäti hráčov a trénerov. Sláva víťazom, česť porazeným.
A komu patrí uznanie a obdiv? Predsa našim hráčom, ale aj
hráčom FC 34 Palúdzka.
Základná zostava OFK Liptovská Lúžna:
– brankár: Jakub Turoň
– obrana: Michal Mydliar, Dávid Chlepko, Adrián Poliak,
Sebastián Fongus
– stredopoliari: Juraj Turoň, Andrej Glemba, Mário Oravec,
Kristián Jánošík
– útočníci: Adam Veselovský, Norbert Husarčík
– náhradníci a širší káder: Erik Brezniak, Adam Šimko, Filip
Oravec, Gabriel Husarčík, Jakub Vierik, Dávid Weiss, Kevin
Bystričan, Andrej Šomega, Norbert Dudáš, Jakub Samolej,

Kristián Královič, Samuel Chlepko, Norbert Chlepko, Matej
Husarčík, Samuel Bulla, Maximilián Črep.
Kormanov pohár má nového majiteľa, chlapcov z Liptovskej Lúžnej. Cennú trofej vyšperkoval i pohár víťaza triedy
A, ako aj medaily trblietajúce sa na hrudi našich chlapcov.
Z pozície hlavného trénera vyjadrujem poďakovanie hráčom
za bojovnosť, odhodlanie a zodpovedný prístup k tréningom
i zápasom počas celej sezóny 2010/2011, trénerovi Igorovi
Husarčíkovi za prípravu a rozvoj talentu u našich žiakov,
Petrovi Veselovskému za odbornú pomoc a charizmu s akou
protestoval vo finálovom zápase. Nebyť jeho, dopadlo by finále pravdepodobne inak. Ďakujem funkcionárom OFK a obci
Liptovská Lúžna za podporu, pomocnú ruku a financovanie
tímu mladších žiakov. Naše spoločné víťazstvo ostane zlatými
písmenami navždy zapísané v našich srdciach.
Mgr. Martin Mihálik
tréner mladších žiakov

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Futbalová jar sa skončila a je čas bilancovať uplynulý
ročník futbalových súťaží, v ktorých sme mali zastúpenie
v štyroch kategóriách. Jedným sa darilo nad očakávanie dobre, iní hrali štandard a niektorým sa darilo len veľmi málo.
Tak začnem od najmladších.
KORMANOV POHÁR
Naši najmladší sa predstavujú už dlhší čas v Kormanovom
pohári. Aj po iné roky hrali o špicu tabuľky, ale tento rok sa
vyšplhali na úplný vrchol tabuľky vo svojej skupine a postúpili do finálového dvojzápasu s Palúdzkou o celkového víťaza
v okrese LM a RK. Tu vidieť nadšenie týchto malých nádejných futbalistov, chuť bojovať a víťaziť. Trénerskej dvojici
Mgr. Mihálik M. a Husarčík I. treba poďakovať za odvedenú
prácu, pretože v jarnej časti súťaže chlapci stratili iba dva
body za remízu s Ľubochňou, ináč všetko uhrali na víťazstvo. Prvý finálový zápas hrali naše ratolesti pred domácim
publikom a po dobrom druhom polčase uhrali remízu 1:1.
V druhom finálovom zápase v Palúdzkej zápas skončil taktiež
výsledkom 1:1 a muselo sa predlžovať. Nakoniec o výsledku
rozhodli pokutové kopy. Po vypätom priebehu zápasu sme
rozstrel nakoniec vyhrali a vypukla obrovská radosť, pretože
pre týchto chlapcov je to taká malá Liga majstrov a Lúžňani
ju vyhrali a pripravili pre fanúšikov aj sebe krásny športový
zážitok. Ďakujeme chlapci a gratulujeme.
ŽIACI
Žiaci si už na jeseň postavili latku vysoko a nepodliezli ju ani v jarnej časti súťaže. Dokonca nestratili ani bod
a zaslúžene postúpili o triedu vyššie. Tréner Veselovský
P. skĺbil do jedného mužstva starších žiakov a doplnil ich
aj Kormanovcami a tí naberali skúsenosti. Vsadil však aj na
disciplínu a to sa vyplatilo, pretože sú to vynikajúci hráči, ale
bez určitých pravidiel by to nešlo. Aj tu môžem chlapcom
pogratulovať k výborným výsledkom a tešiť sa, že budú
predvádzať aj naďalej vynikajúcu hru a aj výsledky. Dúfam,
že hráči, ktorí pri žiakoch končia sa uchytia aj v doraste.
Všetci im to prajeme.
DORAST
Dorastenci jarnú časť súťaže začali veľmi zle, pretože
taká bola aj zimná príprava. Vysoká prehra v Bielom Potoku
a v ďalších zápasoch iba dve remízy nečakal naozaj nikto.

V celej jarnej časti sme získali iba 5 bodov a nebyť slušnej
jesene, tak sa ocitneme na úplnom dne. Chlapci, ktorí mali
byť ťahúňmi mužstva ťahúňmi neboli, pretože ich futbal až
tak nezaujíma. Diskotéky a bary, to je ich svet, ale žiadna
zodpovednosť a ústretový prístup. Chcel by som apelovať
aj na trénerov, ktorí by mali od chlapcov vyžadovať viac
disciplíny a o životospráve ani netreba hovoriť, pretože
chlapci sú v takom veku v akom sú a treba ich k futbalovým
povinnostiam viesť.
A MUŽSTVO
A mužstvo skončili na 6. mieste tabuľky a získali sme
tak ako na jeseň 18 bodov. Tu vidieť určitý pokrok dopredu,
ale na bodoch sa to až tak neprejavilo. Tréneri im vštepujú
určitý spôsob hry, čo je potešujúce, ale ešte stále nám chýba
nejaký ten krôčik. Doma sme hrali dobrý nátlakový futbal
a dosahovali sme dobré výsledky (výnimka Komjatna 1:3,
Podtureň 3:3), ale z vonku sme doniesli iba chudobné 2
body a to je veľmi, veľmi málo. Dobre rozbehnutý zápas
v Liptovských Revúcach sme pokazili v druhom polčase.
Ťažký zápas v Bobrovci sme nedotiahli do víťazného konca,
slušný zápas v Ľubeli sme nedokázali premeniť na dva body.
Toto musíme v budúcej sezóne výrazne zlepšiť, aby bolo
reálne hrať o čelo tabuľky. Tréneri majú ťažkú prácu, pretože
mužstvo je každý týždeň inak poskladané. Aj s týmto faktom
sa musia vyrovnať a požadovať od chlapcov viac bojovnosti,
nasadenia, premýšľania a aj disciplíny. Ak to všetko skĺbime,
určite dosiahneme výborné výsledky.
Na záver by som chcel poďakovať Obecnému úradu
a p. Poliakovi za finančnú podporu, všetkým hráčom, funkcionárom, trénerom, vedúcim mužstiev, vodičom autobusu
a manželkám za ochotu a pochopenie, ktoré si futbal vyžaduje. Dúfam, že sa nám to úsilie vráti v peknej hre a výborných
výsledkoch.
OFK spolu s Obecným úradom Vás pozýva na 2. ročník Lúžňanského turnaja, ktorý sa uskutoční 30. 7. 2011 na ihrisku
v Ráztokách za účasti mužstva Sparta Lúžna u Rakovníka.
S hlbokým zármutkom si spomíname na nášho spoluhráča s číslom 2. Romana Pažítku, ktorý náhle zomrel 13. 6. 2011
vo veku 24 rokov. Venujme mu tichú spomienku.
Daniel Veselovský
predseda OFK

A–mužstvo Liptovská Lúžna.

Cyrilometodský pohár.

I. TRIEDA DORAST
klub

II. TRIEDA DOSPELÍ
zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Dúbrava

26

21

3

2

65 : 24

66

1. Ľubeľa

26

18

3

5

54 : 25

57

2. Biely Potok

26

18

3

5

97 : 31

57

2. Hubová

26

16

3

7

76 : 41

51

3. Iľanovo

26

17

4

5

70 : 32

55

3. Iľanovo

26

15

3

8

59 : 38

48

4. Švošov

26

15

3

8

71 : 48

48

4. Bobrovec

26

12

8

6

39 : 28

44

5. Hubová

26

13

5

8

47 : 40

44

5. Lipt. Revúce

26

12

4

10

65 : 63

40

6. Bobrovec

26

13

4

9

64 : 33

43

6. Lipt. Lúžna

26

10

6

10

52 : 42

36

7. Lúčky

26

10

3

13

39 : 54

33

7. Komjatná

26

11

3

12

56 : 49

36

8. Lipt. Štiavnica

26

9

3

14

47 : 70

30

8. Podtureň

26

10

6

10

45 : 44

36

9. Ludrová

26

8

4

14

38 : 62

28

9. Hybe

26

9

5

12

32 : 39

32

10. Hrboltová

26

8

2

16

41 : 75

26

10. Východná

26

9

5

12

39 : 47

32

11. Smrečany Žiar

26

7

4

15

42 : 67

25

11. Lipt. Štiavnička

26

9

3

14

44 : 52

30

12. Lipt. Lúžna

26

7

3

16

40 : 68

24

12. Gálovany

26

9

2

15

38 : 86

29

13. Svätý Kríž

26

7

2

17

37 : 65

23

13. Part. Ľupča

26

8

4

14

28 : 47

28

14. Kvačany

26

6

3

17

34 : 63

21

14. Lipt. Kokava

26

5

3

18

38 : 64

18

skóre

body

II. A TRIEDA ŽIACI
klub

KORMANOV POHÁR
zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Lipt. Lúžna

18

16

2

0

99 : 6

50

2. Lúčky

18

13

2

3

91 : 22

41

3. Lipt. Teplá

18

12

0

6

75 : 30

36

4. Švošov

18

10

3

5

54 : 25

33

5. Ivachnová

18

10

1

7

75 : 32

31

6. Lipt. Sielnica

18

8

3

7

49 : 38

27

7. Kvačany

18

5

3

10

54 : 51

18

8. Part. Ľupča

18

4

1

13

15 : 83

13

9. Ľubeľa

18

2

1

15

7 : 124

7

10. Svätý Kríž

18

2

0

16

13 : 121

6

klub

zápasy výhry remízy prehry

1. Lipt. Lúžna

12

10

1

1

38 : 8

31

2. Ružomberok

12

10

0

2

83 : 18

30

3. Ľubochňa

12

6

1

5

22 : 45

19

4. Kalameny

12

5

2

5

28 : 23

17

5. Lipt. Teplá

12

4

1

7

26 : 46

13

6. Lipt. Sliače

12

4

0

8

20 : 46

12

7. Lisková

12

0

1

11

14 : 45

1
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