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REŠTART
„Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto
a trochu si odpočiňte“ (Mk 6, 31)
Ježišova prezieravosť, jeho vedomosti o človeku, o potrebách ľudskej prirodzenosti je obdivuhodná. Aj tých pár slov,
odcitovaných v úvode je toho dôkazom. Všetci poznáme príslovie „ ráno je múdrejšie večera“. Odpočinok vyrieši mnoho
problémov, lebo naše poznávacie schopnosti, naša životná
ostražitosť i šikovnosť sú v čase únavy vystavené k robeniu
chýb. A vieme že únava nenapadá iba telo, ale aj ducha.
Ak máme tieto veci na zreteli, ak si to uvedomujeme, tak
tomuto Ježišovmu pozvaniu pripíšeme patričnú dôležitosť.
Preto je každý deň odpočinku sviatkom a každý sviatok dňom
odpočinku. A neplatí to iba o nedeli.
Obdobie leta sa vo všeobecnosti považuje za čas oddychu.
Aj keď nie všetci si ho môžu dovoliť. Veď ktosi musí urobiť
žatvu, aby bol chlieb. No viacerí pôjdete na dovolenku. Prajem vám ju peknú, plnú len dobrých zážitkov, ale hlavne

kresťanskú. Aj tam kde budete ste stále božie deti. Majte to
prosím na zreteli. V každom kúte sveta možno obdivovať
krásu Božieho diela. Na každom mieste sa dá modliť, ďakovať
Bohu za dobrodenia a prosiť o požehnanie. Majte odvahu
byť trochu sami. Pred sebou, svojím vnútrom, väčšina len
s vlastnými deťmi či naopak rodičmi. A hlavne pred Bohom
vo vlastnom svedomí. Tam sa už nedá vyhovoriť „... nemám
čas myslieť na teba Bože“. Nech teda čas vášho odpočinku
nie je len nenásytným naháňaním všetkého možného, aby
som sa doma mohol popýšiť kde všade som bol, čo som
videl, aké veci som si mohol dovoliť. Nech ten čas je pre vás
požehnaním akéhosi reštartu. Vo vašich vzťahoch, nabratia
síl a pochopenia v rodinách.
Všetkým prajem požehnanú a milosťou Božou naplnenú
dovolenku. A šťastný návrat domov.
Michal Fecko
farský administrátor

FÁMA
Cudzie slovo, ktoré má význam – ústne šírená správa,
neoverená správa. Takáto fáma sa šírila aj v našej obci, lepšie povedané niekto ju šíril medzi ľuďmi, o tom, že sa bude
vykopávať kanalizácia nakoľko potrubie kanalizácie je tenké
a nebude stačiť odvádzať splaškovú vodu. Táto fáma, ako
aj ostatné fámy, sa veľmi rýchlo rozšírila ústnym podaním,
bez toho aby si ľudia overili jej opodstatnenosť a pravdu na
kompetentných miestach. Ako sa hovorí, každá senzácia trvá
tri dni, aj táto fáma spľasla, keď sa občania naozaj dozvedeli
pravdu od zodpovedných osôb. Podobné fámy sa šíria aj
inokedy, ľudia majú o čom debatovať a overenie pravdy ich
nezaujíma. Bude to zrejme aj v budúcnosti, nedá sa tomu
zabrániť, ale stačí sa informovať na zodpovedných miestach
a fámy sa dajú veľmi rýchlo vyvrátiť. Niekto zrejme šíri fámy
zámerne, aby vyvolal paniku. Je už len na ľuďoch či si overia skutočnosti a šíriteľom fám to dajú najavo. Každý nech

sa zamyslí od koho túto nepravdivú informáciu o výkope
kanalizácie dostal.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

Zrekonštruovaná budova obecného úradu.

NAJ OBDOBIE ROKA
Najkrajšie, najlepšie, najvytúženejšie... prosto SUPER. Či
spaľuje slnko alebo sršia blesky, hlavne, že sú konečne tu.
Prázdniny. Kto by deťom zazlieval radosť z nich? V závere
školského roka dostali zabrať – skúšanie, testy, vzdelávacie
štandardy. Teraz, keď je vysvedčenie „v batohu“, treba si
užiť voľných dní.
Obzrime sa za uplynulým školským rokom 2011/2012.
Možno nie každý z 243 žiakov našej základnej školy ho
považuje za vydarený, dokonca niektorých čakajú v závere
prázdnin opravné skúšky. Mnohí sa tešia z vyznamenania,

samých jednotiek, iní sú radi, že vôbec prešli. My, učitelia,
konštatujeme, že napriek všetkým strastiam pedagogického pôsobenia máme dôvod na radosť z úspechov našich
žiakov.
Neoddeliteľnou súčasťou školskej práce sú predmetové
súťaže a olympiády. Naša škola ako jedna z mála v okrese sa
zapája takmer do všetkých. Môžeme sa pochváliť, že v mnohých boduje na okresnej, často i vyššej úrovni. Venujeme sa
rozvíjaniu jazykovo-komunikačných zručností, do okresného
kola olympiády zo slovenského jazyka postúpil Kristián

Fides, z anglického jazyka Nataša Martošová, z nemeckého jazyka Natália Fidesová (2. miesto). V súťaži Šaliansky
Maťko v okresnom kole bodovali Magdaléna Mydliarová
(2. miesto), Veronika Lietavcová (2. miesto). Tradične žneme
úspechy v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín: Magdaléna Mydliarová (1. miesto), Natália Fidesová (3. miesto),
Janka Mydliarová (3. miesto), Michaela Veselovská (postup)
i Štúrov Zvolen: Natália Fidesová, Veronika Lietavcová
(2. miesto). Nemenej úspechov sme zaznamenali v oblasti
rozvoja matematických zručností. V okresnom kole bodovali
úspešní riešitelia školského kola pytagoriády: Michaela Veselovská, Mária Stašová, Martin Mydliar, Miroslava Pindurová,
Gabriel Husarčík i matematickej olympiády: Martin Mydliar
(3. miesto), Miroslava Pindurová (1. miesto), Norbert Husarčík (2. miesto). Zúčastnili sme sa medzinárodnej súťaže
Matematický klokan, v ktorej sú úspešnými riešiteľmi: Michaela Veselovská, Mária Stašová (super riešiteľ), Stanislava
Bullová, Martin Mydliar, Gabriel Husarčík, Ema Husarčíková,
Kristián Fides. V okresnom kole chemickej olympiády sa
darilo Kristiánovi Fidesovi (3. miesto), Radke Mihálikovej,
zúčastnili sme sa okresného kola geografickej olympiády.
Výtvarná súťaž Hasiči bola v okresnom kole úspešná pre
Henrietu Sumegovú (2. miesto), v súťaži Vesmír očami detí
postúpili do celoslovenského kola Matej Lehotský a Natália
Fidesová. Po úspešnom ťažení v minulosti sme opäť zabodovali v okresnom kole súťaže hliadok mladých zdravotníčok:
mladšie žiačky získali 2. miesto (Stanislava Bullová, Soňa
Vieriková, Sofia Voštenáková, Kristína Sanigová, Blanka Poliaková, Annamária Mydliarová), staršie žiačky získali 1. miesto
(Ema Husarčíková, Martina Poliaková, Viktória Voštenáková,
Margaréta Bulová, Natália Weissová). Hoci nemáme ideálne
podmienky na vyučovanie telesnej výchovy, športu venujeme
veľa pozornosti. Zúčastňujeme sa celej plejády športových
súťaží a turnajov jednotlivcov a družstiev. V okresnom kole
atletiky zabojovali najmä: Simona Jánošíková (3. miesto),
Filip Dudáš (1. miesto, v kraji 3. miesto). Mnohé súťaže sme
organizovali na úrovni školy: šachový turnaj, zvíťazili Andrej
Šomega, Veronika Hanusová, spevácka súťaž Slávik, zvíťazili
Janka Mydliarová, Sabína Chlepková, Magdaléna Mydliarová,
viaceré literárne, jazykové, výtvarné, internetové, športové
i zábavné súťaže a kvízy. Keby sme chceli vymenovať všetkých účastníkov, snáď by sme menovali všetkých žiakov
školy. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom
za prípravu a organizáciu, blahoželáme víťazom. Deviataci
obstáli v Testovaní 9, dúfame, že budú úspešne pokračovať
na stredných školách. Cenu riaditeľa školy za úspešnú reprezentáciu školy počas školskej dochádzky získal absolvent
Kristián Fides. Blahoželáme!
Metodické orgány v škole organizujú podujatia v škole,
ktoré sa tešia širokému záujmu detí: Číta celá rodina, Uspávanka s rozprávkou, besedy o knihách, Deň knižníc, Deň jabl-

ka, Deň vody, Deň Zeme, Deň narcisov (pre ligu proti rakovine
za narcisy vyzbierané 180 eur), Deň detí (súťaže pripravili
naši deviataci), projekty Správaj sa normálne, Ako sa vyhnúť
falošným ťahom, Čas premien, ďalšie projekty regionálnej
výchovy, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu
a rodičovstvu, protidrogovej výchovy, výchovy k ľudským
právam, mediálnej výchovy, zberové aktivity, vydávanie
školského časopisu, kultúrne programy pre verejnosť obce
(Predvianočný čas, Deň rodičov), Mikuláš, exkurzie, školské
výlety, zahraničný relaxačno-náučný zájazd (Španielsko),
lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik... V školskom klube detí,
v umeleckých odboroch SZUŠ a vo vyše dvadsiatich záujmových krúžkoch môžu deti zmysluplne tráviť mimovyučovací
čas. Rodičovké združenie zorganizovalo vydarený maškarný
ples, bolo nápomocné pri viacerých aktivitách, pripravovalo
darčeky a občerstvenie, ozvučenie. Škola je o vyučovaní,
aktívnom učení i o výchove žiakov.
Na tvorivú prácu sa snažíme vytvárať účelné a estetické
pracovné prostredie, obohatené vhodnými didaktickými
prostriedkami. Do každej učebne postupne inštalujeme elektronické katedry s pripojením na internet a školský server
s DT projektormi či interaktívnymi tabuľami, dopĺňame kabinetné zbierky, knižničný fond. Vďaka úspešným projektom
obce máme nové ekologické vykurovanie budov energetickou
štiepkou, zateplenú aj dolnú budovu ZŠ s MŠ s novými plastovými oknami, čo považujeme za obrovský úspech.
Obzretie za uplynulým školským rokom prináša radosť
z dobre vykonanej práce a snáď motiváciu a chuť dať všetky
sily do prípravy toho ďalšieho. Ešte poďakovanie všetkým,
ktorí nám boli nápomocní: predstaviteľom Obce Liptovská
Lúžna na čele s pánom starostom Ing. Albínom Husarčíkom,
Rade rodičov pod vedením Ing. Janky Husarčíkovej, Rade
školy pod vedením Mgr. Miroslavy Šiculiakovej, spolupracujúcim organizáciám (Školskému úradu, CPPPaP, DIC,
SZUŠ Dotyk, SŠSZČ, CVČ Elán, Pálkovmu centru, najmä
PhDr. Jaroslavovi Rakučákovi a Mgr. Dušanovi Schniererovi,
policajnému zboru, farskému úradu, dobrovoľnému hasičskému zboru obce...), kolegyniam z materskej školy a ŠKD,
všetkým prevádzkovým zamestnancom ZŠ s MŠ a školskej
jedálne a najmä – Vám pedagogický zbor na čele s riaditeľom
školy PaedDr. Mariánom Mikulkom za obetavú mravenčiu
prácu v škole. I. Kant kedysi povedal, že „Výchova je najväčší
a najťažší problém, ktorý možno uložiť človeku.“ No aj tá
najťažšia práca prináša radosť, ak ju vykonávame s láskou
a vierou, že raz prinesie ovocie.
Deťom a mládeži prajeme krásne prázdniny plné veselých
zážitkov, kolegom príjemnú dovolenku, nech sa všetci zdraví
stretneme, keď sa znovu rozozvučí školský zvonec.
Mgr. Eva Halamová
zástupkyňa RŠ pre ZŠ

ŽIACI ZŠ NAVŠTÍVILI ŠPANIELSKO
Výlety a exkurzie patria k neodmysliteľným organizačným formám výchovno-vzdelávacieho procesu. Umožňujú
žiakom spoznávať rôzne predmety a javy, čím prispievajú
k vytváraniu asociácií a nových vedomostí.
Žiaci našej základnej školy sa v rámci edukačného procesu
pravidelne a s obľubou zúčastňujú viacerých mimotriednych
organizačných foriem vyučovania. K jednej z nich patrí aj
exkurzno-vzdelávací zájazd do Španielska, na ktorý sa vybrali 7. júna 2012 o štvrtej hodine ráno z Liptovskej Lúžnej,
aby spoznali nové krajiny a pobrežie Costa Bravy. Cestovali

autobusom cez Rakúsko, Taliansko a Francúzsko. Počas
cesty obdivovali krásy okolitých krajín a na odpočívadlách
si testovali svoje poznatky z cudzích jazykov. V sobotu ráno
vystúpili v letovisku Blanes, kde sa ubytovali v kempingu
Roca. Mesto má dlhú piesočnatú pláž lemovanú promenádou. Jeden koniec mesta je tvorený vrchom, na ktorom je
umiestnená krásna botanická záhrada s exotickou flórou,
druhý koniec vytvára komplex hotelov a kempingov. Žiaci
mohli priamo na mieste pobytu spoznať mentalitu Španielov,
spôsob ich života i kultúru.

Naši žiaci.

Autobusom sa vybrali aj na celodenný výlet do srdca
Katalánska – Barcelony. Panoramatická jazda mestom očarila každého z účastníkov a emócie ešte znásobila návšteva
Sagrady Familie – nedokončeného Gaudího životného diela.
Neopakovateľnú atmosféru a nadšenie vyvolala aj prehliadka
druhého najväčšieho štadióna či slávnej hlavnej ulice – La
Rambla. Pohladením na dobrú noc boli hrajúce fontány pred
Národným palácom.
Aby všetkých zaujímavostí nebolo málo, žiaci navštívili aj
zábavný park Marineland, kde ich čakal nielen svet toboganov a vodných šmýkačiek, ale aj vystúpenie delfínov, tuleňov

a neobyčajne rozumných papagájov. Voľné chvíle v kempe si
žiaci spríjemnili súťažením či diskotékou. Nezabudnuteľné
chvíle priniesli aj večerné nákupy v čarovných obchodíkoch
so suvenírmi.
Osem dní pobytu utieklo ako voda a cestovateľov opäť
čakala náročná, ale veľmi zaujímavá a podnetná cesta. Posádka zájazdu dorazila späť do Liptovskej Lúžnej v sobotu
večer plná nových informácií a jedinečných zážitkov, na ktoré
budú všetci ešte dlho spomínať.
PaedDr. Marián Mikulka
riad. ZŠ s MŠ Lipt. Lúžna

LETO VOLÁ
Je za nami ďalší školský rok,
rok 2011/2012. Materskú školu
navštevovalo 63 detí. Z toho
štyri deti s odloženou povinnou školskou docházkou.
Tento rok sme so súhlasom
zriaďovateľa otvorili tretiu triedu,
čím sme vyhoveli všetkým žiadostiam rodičov o umiestnenie detí do MŠ. Predškolskej prípravy sa zúčastňovali všetky deti, ktoré
budú tento rok plniť povinnú školskú dochádzku.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali kvalifikované
pedagogické pracovníčky.
Po septembrovej adaptácii novoprijatých detí, sme začali
pracovať podľa nášho ŠKVP, – Pramienok, ktorý vychádza
zo ŠTVP ISCED 0. ŠKVP vymedzuje ciele materskej školy,
kľúčové kompetencie dieťaťa predškolského veku vo vyváženom rozvoji jeho osobnosti a obsah výchovy a vzdelávania
s obsahovými a výkonovými štandardami.
Prostredníctvom 10 -tich mesačných obsahových celkov,
ktoré boli spracované na jednotlivé týždne a dni, deti získavali
poznatky zo štyroch tematických okruhov: Ja som, Príroda,
Ľudia, Kultúra.
Snažili sme sa naďalej humanizovať edukačný proces
skvalitňovaním vzťahov medzi deťmi navzájom, medzi učiteľkami a deťmi a tiež medzi učiteľkami a rodičmi. V našej
práci sme využívali prosociálne hry, ktoré vedú deti k sebapoznaniu, sebadôvere a tolerancii k druhým deťom. Aj tento
školský rok sme pokračovali v našom environmentálnom
programe. Naše okolie poskytuje deťom veľa estetických zážitkov v každom ročnom období. Vychádzkami spoznávame
najbližšie okolie MŠ.

V septembri prebehla rekonštrukcia kotolne. Staré kúrenie
bolo vymenené za moderné a ekologické. V mesiacoch marec, apríl prebiehala rekonštrukcia budovy materskej školy.
Boli vymenené okná, vonkajšie dvere, vymaľované priestory
materskej školy. Budova bola kompletne zateplená. Žltooranžové pásy skrášľujú prostredie školského dvora, kde sa
hrajú počas pekných slnečných dní naše deti. Za tento darček
z eurofondov ďakujeme nášmu pánovi starostovi, ktorému
osud mladej generácie nie je ľahostajný.
Na záver prajem deťom, ako aj rodičom slnečné a pohodové prázdniny, peknú dovolenku a oddych.
Všetkým deťom patria lúče slnka.
Bielym, žltým a tým čiernym tiež.
Dúhy riek aj piesku zlaté zrnká.
Deťom patrí nežné ticho briez.
Vedenie materskej školy

Vynovená budova MŠ.

PRE RADOSŤ NAŠICH MALÝCH KAMARÁTOV
Už tradične sa v našom ŠKD Úsmev stretávame v príjemnej atmosfére s našimi malými
kamarátmi z materskej školy. Hneď po vianočných sviatkoch sme sa začali pripravovať na ich
novoročnú návštevu. Veď pripraviť program
pre takéto malé deti nie je vôbec jednoduché.
A tak sme sa rozhodli pripraviť im hudobnotanečnú dramatizáciu – Spievankovo.
A prišiel deň D. Veľké prípravy skončili
a naši klubári-Smejovia už netrpezlivo čakali
na príchod škôlkárov. Počiatočný ostych a tréma bola na obidvoch stranách. Po úvodnom
privítaní si malí, budúci prváci, hanblivo posadali na stonožku a sledovali pre nich veľmi
zaujímavý a zároveň aj zábavný program. Spievanka so Zahrajkom sa snažili do programu
zapájať aj ich, čím sa naše oddelenie zaplnilo
spevom, tancom a radosťou. Na záver sme si
všetci zaslúžili sladké občerstvenie a klubári potešili deti aj
vlastnoručne zhotovenými darčekmi, ktoré im odovzdali. Bolo zábavné vidieť výraz tváre pri ochutnávke rôznych dobrôt
a s krásneho darčeka. Z milej návštevy ostala kôpka fotografií
a pekný pocit na strane darcov i obdarovaných. Sme šťastní,

že sa nám podarilo zasiať len pár semiačok porozumenia,
lásky a radosti z dávania, čo bolo našim cieľom ale zároveň
aj veľkým úspechom.
Stašová
vychovávateľka ŠKD Úsmev

PRÁCE VYKONANÉ V I. POLROKU 2012
Po dlhšej dobe do našich končín prišla väčšia nádielka
snehu. Z našich úzkych ulíc bolo potrebné odstrániť väčšie
množstvo snehu. Toto nebolo možné pomocou odhŕňačov
a bolo potrebné použiť aj snehovú frézu. Práce sme zabezpečovali cez SPDP Lúžňan Liptovská Lúžna.
V prvom štvrťroku boli zrealizované projekty zníženej
energetickej náročnosti budov materskej školy a obecného
úradu. V rámci tejto stavby bolo zrealizované zateplenie
obidvoch budov a výmena okien za eurookná. Stavbu zrealizoval na základe výberového konania Chemostav Svit
a bola financovaná z eurofondov. Projektovú dokumentáciu
vypracoval A-Projekt, Architektonický ateliér, Ing. Ján Potoma, Ružomberok. Stavebné úpravy vonkajších povrchov,
zateplenie fasád, zrealizovaná vonkajšia stierka, nové okná
a vstupné dvere, farebnosť fasád prispeli k zlepšeniu tepelnotechnických a estetických vlastnosti obidvoch budov.
V blízkosti obecného úradu bola vybudovaná budova
skladu drevoštiepky, ktorú na základe výberového konania
zrealizovala firma IKM Banská Bystrica. Financie boli zabezpečené z eurofondov. Sklad bude slúžiť ako zásobáreň
drevoštiepky pre vykurovanie MŠ, ZŠ a OcÚ.

Výstavba mosta.

V obci sa pokračovalo s budovaním kanalizácie. Investorom stavby je SEVAK Ružomberok a hlavným dodávateľom
stavby je Váhostav Žilina. Stavba prebieha v našom katastrálnom území a prospeje k skvalitneniu životného prostredia
v obci. Taktiež je financovaná z eurofondov. Obecný rozpočet
táto stavba nezaťažuje.
Na futbalovom ihrisku bola rozšírená južná strana, kde
bola vyrovnaná atletická dráha a zasiata tráva, čím sa zvýši
bezpečnosť pri striedačkách.
Pri zatepľovaní stropov v budove obecného úradu v časti
prístavby pri vode došlo k poškodeniu stropu pri vchode
do tejto budovy. Tu bola nutná oprava, ktorú zrealizovali
pracovníci obce.
Po úprave fasády obecného úradu bola kinosála kultúrneho domu znovu vymaľovaná, nastriekané radiátory, vybrúsené a napastované parkety. Tieto práce zrealizovali pracovníci
obce a uchádzači o zamestnanie na aktivačných prácach.
Pri obecnom úrade je pripravená kanalizácia z obecných
budov na napojenie na centrálnu kanalizáciu. Pri kuchyni
obecného úradu bol vybudovaný nový hydrant na vodu.

Preberanie potravinovej pomoci.

Zatepľovanie stropov MŠ.

Most a budova OcÚ.

Sklad drevoštiepky.

Rekonštrukcia MŠ.

OBECNÝ ÚRAD LIPTOVSKÁ LÚŽNA – UPOZORNENIE
Vážení spoluobčania
V poslednej dobe prichádza často k poruchám na
miestnom rozhlase a verejnom osvetlení. Pracovník, ktorý
sa o ich údržbu stará už viackrát upozornil občanov na
nutnosť opílenia konárov stromov, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti týchto vedení. Obecný úrad upozornil na túto skutočnosť miestnym rozhlasom. Nie všetci občania
pristúpili k tomuto zodpovedne a konáre stále nevypílili.
Tieto konáre zvlášť pri vetroch spôsobujú výpadok verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. To už nie je chyba
údržby, ale zodpovednosti tých občanov, ktorých sa to
konkrétne dotýka. Vedenie obce preto prosí občanov, aby
zodpovednejšie pristupovali k údržbe svojich stromov,
aby spoločne pomohli riešiť a tým sa vyhli zbytočným
nepríjemnostiam.

Úmrtie nášho blízkeho sa dotkne každého z nás Niekoho viac, iného menej. Odchádza od nás blízka osoba. Podľa
zákona 470/2005 Z. z O pohrebníctve ľudské pozostatky
pred uložením do zeme musia byť uložené v chladiacom
zariadení. V našom prípade je to v Dome smútku. Je potrebné, aby pozostalí pred uložením ľudských pozostatkov
v Dome smútku čím najskôr informovali o tejto skutočnosti
pracovníkov OcÚ Pavla Husarčíka Lipt. Lúžna 899 resp.
Stanislava Črepa Lipt. Lúžna 768. V poslednej dobe sa
stáva, že o tom informujú až pracovníci pohrebnej služby,
čo je pomerne neskoro zvlášť v dňoch pracovného voľna.
Vyššie uvedení pracovníci nemusia byť v dostihu. Včasným
nahlásením, čo najskôr pri oznámení úmrtia, sa tomuto
problému dá predísť.
Dúfam, že spoločným pochopením vyššie uvedené
problémy dokážeme k spokojnosti všetkých vyriešiť.

NENIČTE MA SLÚŽIM VŠETKÝM
Volám sa KUBO. Niekomu toto meno, slovo, nič nehovorí. Niektorým sa ihneď v mysli vybaví pomenovanie nášho
minerálneho prameňa, ktorý sa nachádza v časti našej obce,
na Borách. Áno, práve o ňom bude tento krátky článok.
Obdobie v ktorom žijeme, súčasnosť, ktorú prežívame, je
obdobím explózie informácií a technického pokroku. Veľmi sa zvýšilo životné tempo, väčšina ľudí žije v neustálom
zhone, zdá sa, že nemáme čas na pokojnú prácu. Neustály
rozvoj spoločnosti a rýchle životné tempo spôsobuje veľké
sociálne rozdiely medzi jednotlivými členmi spoločnosti. Na

jednej strane môžeme zistiť prebytok, na druhej strane biedu
a nedostatok základných potravín. To všetko spôsobuje, že
ľudia hľadajú niečo, čo im spôsobuje úľavu. Z tohto dôvodu
niektorí siahajú po návykových látkach a pod ich vplyvom
konajú neuvážene. Tieto slová môžu z časti platiť aj na náš
minerálny prameň KUBO, ktorý poznajú ľudia zo širokého
okolia a prichádzajú si tu načerpať minerálnu vodu. Koľkokrát bol tento prameň opravovaný by najlepšie vedeli vysvetliť
pracovníci obce a zvlášť p. Milan Hlad, ktorý tento prameň
viackrát opravovali. Veľakrát vo večerných hodinách z tejto

časti obce počuť hlasnejšie rozprávanie a niekedy aj spev.
To by nebolo nič zlé, len keby niektorí naši spoluobčania tu
neskúšali svoju silu. Minerálny prameň bol krásne zrekonštruovaný, ako vyzerá teraz môžete sa sami presvedčiť pri
jeho návšteve. Neberte tieto moje riadky ako nejakú výčitku,
ale skôr zamyslenie pre tých, ktorí tieto škody pri prameni
spôsobujú. Nie je to dobrá vizitka pre našu mládež, či možno
aj starších spoluobčanov pred tými návštevníkmi, ktorí si prichádzajú načerpať minerálnu vodu práve z prameňa KUBO.
Dúfam, že si tento článok prečítajú aj tí občania, ktorí tieto
škody spôsobujú, zamyslia sa nad svojím počínaním, a viac
ich robiť nebudú.
KUBO im dáva jeden dôležitý odkaz NENIČTE MA
SLÚŽIM VŠETKÝM.
Bc. Pavol Husarčík
prednosta OcÚ

Z ČINNOSTI HASIČSKÉHO ZBORU
Hasičský zbor sa podobne ako po minulé roky aj v roku
2012 podieľa na kultúrno-spoločenskom živote v obci. 11.
februára organizoval náš zbor už jubilejný XX. Hasičský ples,
ktorý patrí do kalendára podujatí už od roku 1990. K tradičným činnostiam nášho zboru už môžeme priradiť aj stráženie
Božieho hrobu počas veľkonočných sviatkov a stavanie mája
pred hasičskou zbrojnicou v spojení s májovou veselicou.
Prvá májová nedeľa je tiež spojená s hasičmi, nakoľko v tento
deň sme si uctili sv. Floriána, patróna hasičov, slávnostnou
svätou omšou v našom kostole.
Počas zimných mesiacov sa členovia zboru stretávajú
na odbornej príprave a pri údržbe hasičskej techniky, ktorá
je neodmysliteľnou súčasťou prípravy členov zboru pre
zásahovú činnosť. Techniku je potrebné pripraviť na STK
a udržiavať v akcieschopnom stave počas celého roka, čo
si vyžaduje obetovať čas členov zboru a peniaze od obce.
Som rád, že zatiaľ nám ani jedno a ani druhé nerobí vážne
problémy a náš zbor plní svoje poslanie.
Jarné obdobie patrí našim najmenším, ktorý začínajú
reprezentovať náš zbor a obec ako prví. 28. apríla sa družstvo chlapcov a dievčat zúčastnilo halovej súťaže mladých
hasičov v Likavke kde chlapci obsadili 3. miesto a dievčatá 5.
miesto. Nasledovala príprava na vrcholné podujatie, ktorým
bolo okresné kolo hry Plameň pod vedením trénerskej dvo-

jice Viliam Staš a Ján Glemba. Účinkovanie na tejto súťaži,
ktorá sa konala v Čutkovskej doline pri Černovej prinieslo
očakávané ovocie, keď obidva družstva dosiahli medailové
umiestnenia.
Chlapci obsadili výborné 2. miesto a dievčatá 3. miesto.
Touto cestou sa chcem poďakovať trénerom a súťažiacim za
dôstojnú reprezentáciu ako aj OFK za spoluprácu pri preprave
družstiev na uvedené podujatia.
V nasledujúcom období by sme chceli dobre reprezentovať
zbor aj v seniorských súťažiach. Plánujeme účasť na súťaži
v Lužné u Vsetína, Lipt. Sliačoch, Lipt. Štiavnici, kde sa bude
konať okresná súťaž hasičských zborov a na záver sezóny
nočná súťaž v Lipt. Teplej. Počas jari sme nestihli vykonať
previerkové cvičenie hasičského zboru preto, bude počuť
sirény našich áut počas tohto leta minimálne jeden krát,
aby sme sa zo starostom obce presvedčili či akcieschopnosť
techniky a členov je na požadovanej úrovni.
Samozrejme nezabúdame ani na Vás milí spoluobčania
a tak ako býva zvykom, v závere letných prázdnin pripravujeme Hasičskú nedeľu, ktorá však tento rok bobe netradične
v sobotu 25. augusta. V mene celého DHZ vás na toto podujatie srdečne pozývam.
Kamil Weiss
veliteľ has. zboru

ZASTAVENIE U SENIOROV
Začiatok každého roka býva obdobím bilancovania uplynulého roka a prijímania predsavzatí v novom roku. Objavujú
sa nové témy a podnety, veď v práci našej ZO JDS je neustále
čo vylepšovať. Našu činnosť za rok 2011 sme hodnotili na
výročnej členskej schôdzi v marci t. r. Okrem hodnotenia
činnosti bol na tejto schôdzi schválený aj plán činnosti a finančný plán na rok 2012.
Na členskej schôdzi začiatkom roka sme sa osobne zoznámili s kandidátmi na poslancov NR SR v predčasných
voľbách za SDĽ a KDH a s ich programom. Niektoré naše
členky pravidelne navštevujú knižnicu a posúvajú dobré
myšlienky z prečítaných kníh ostatným členom. Ani túto jar
sme nezabudli spoločne aj s niektorými nečlenkami upraviť
okolie kostola po zime a po vyrúbaní drevín.
V máji sme sa zúčastnili púte na Starých Horách. Naši
členovia i v tomto roku majú možnosť zúčastniť sa 6-dňových pobytov v kúpeľoch Nimnica, Dudince, Trenčianske

a Turčianske Teplice a Lúčky s príspevkom od štátu. OO JDS
organizuje v tomto roku 10-dňový zájazd do Chorvátska.
O tieto pobyty a zájazd majú naši členovia záujem.
V tomto roku tak, ako aj v minulých sa pravidelne raz
mesačne schádzame na členských schôdzach. Na schôdzach
vládne stále milá, priateľská a veselá atmosféra, čo je nakoniec
aj náš cieľ. Veď všetci sa aspoň na pár hodín potrebujeme
vzdialiť od všedných denných povinností a pritom zabudnúť
na bolesť hlavy, krížov, prípadne na rodinné problémy. Naše
stretnutia sú akýmsi hnacím motorom pre každého z nás.
Navzájom si odovzdávame rady ako si vylepšiť zdravie, uľaviť
bolesti, či upiecť dobrý zákusok alebo skrášliť obydlie, i ako
si vybaviť rôzne záležitosti na úradoch. Vieme sa dobre zabaviť nielen na Fašiangy, na MDŽ či Deň matiek, ale zábavnou
si spravíme i bežnú našu schôdzu, keď niekto podá dobrý
vtip, prípadne si spomenie na nejakú veselú príhodu, alebo
si zaspievame žartovné piesne.

Takto veselí sme prežívali aj Fašiangy v obci Hubová. Túto
akciu pripravila OO JDS v Ružomberku spolu so ZO v Hubovej. Na posedení nechýbala výborná večera s prípitkom
a všetci sa zabávali pri dobrej hudbe neskoro do noci.

Všetci si prajeme, aby nás i naďalej životom sprevádzala
dobrá nálada, úsmev na tvári aj chuť pracovať a pomáhať
iným, pokiaľ nám to zdravie dovolí.
Kováčová Anna, tajomníčka ZO JDS

Z ČINNOSTI MSČK
Rok 2012 sa začal nad očakávanie dobre vo vynovených
priestoroch. Vytvorili sme si vlastnú internetovú stránku
www.msck-luzna.estranky.sk kde uverejňujeme aktuálne
oznamy z diania v spolku.
Dňa 6. 3. 2012 sa konala výročná členská schôdza
s hojnou účasťou členov aj pozvaných hostí. Na schôdzi sme
si vytýčili veľa cieľov, ktoré sa nám darí tento rok úspešne
plniť.

Dňa 29. 3. 2012 sme zorganizovali hromadný odber krvi
v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa na ňom 24 darcov. Touto
cestou sa chceme opäť poďakovať všetkým, ktorí si našli čas,
aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.
Darcovia: Miroslav Sirota, Jozef Dudáš, Marta Kurpašová,
Janka Hubová, Janka Veselovská, Darina Fidesová, Rastislav
Dudáš, Ivana Szöcsová, Irena Dudášová, Beáta Dudášová,
Peter Huba, Peter Mydliar, Alena Glembová, Pavol Veselovský, Vierka Kajdová, Beáta Chovancová, Mária Veselovská,

Janka Veselovská, Želmíra Črepová, Kvetoslava Veselovská,
Pavol Mydliar, Ľubica Targošová, Pavol Kubina, Miroslava
Stašová.
Chceli by sme sa poďakovať aj šoférovi autobusu p. Eduardovi Mydliarovi, ktorý nás bezpečne dopravil tam aj späť.
Všetkým, darcom patrí srdečná vďaka a uznanie. Ďakujeme!!!
Ďalšou akciou dňa 21. 4. 2012 bol zájazd do Olomouca
na výstavu Flóra – Fauna. Nálada bola výborná. Zájazdu sa
zúčastnili všetky vekové kategórie a všetci boli nad očakávanie spokojní. S podobnými akciami rátame aj do budúcna.

Po zábave prišiel čas na prácu: 28. 4. 2012 a 5. 5. 2012
sme mali brigády v spolupráci s Urbariátom Lipt. Lúžna. Aj
tu sme spojili príjemné s užitočným. Podrobnejšie informácie
prezradíme na našej webovej stránke.

5. ROČNÍK PREHLIADKY DYCHOVÝCH HUDIEB „LÚŽŇANSKÝ BARYTÓN“
Sobota pred odpustovou slávnosťou v našej obci je už
tradične spojená s ľudovou hudbou a prehliadkou dychových
hudieb pod názvom „Lúžňanský Barytón“. Nebolo tomu inak
ani tento rok a v krásnej novej „tanečnej“ hale sa uskutočnil
už jej piaty ročník.
O vynikajúcu atmosféru podujatia sa postarali nielen
skvelé dychovky, ktoré tu prezentovali svoje umenie, ale
aj sólisti muzikanti a speváci, ktorí svojimi výkonmi dali
tejto prehliadke ešte vyššiu úroveň. Ako prvá sa predstavila
všetkým už známa dychová hudba Supranka z Ružomberka pod vedením kapelníka p. Kútnika, po nej zahrala naša
domáca dychová hudba Lúžňanka sa svojím staronovým
kapelníkom Miroslavom Chlepkom. Spolu s ňou vystúpila
aj absolventka štátneho konzervatória v Bratislave speváčka
Veronika Pažitková. O skvelú náladu sa ďalej postarala dychová hudba Popradčanka z Popradu s kapelníkom p. Čubanom a Sebedražská kapela zo Sebedražia pod vedením
p. Chrappu, ktorá je víťazkou minuloročnej celeslovenskej
prehliadky dychových hudieb v Pezinku „Dychovky v Preši“. Vystúpenie ich mladého tubistu sa určite stalo jedným
z vrcholov tohtoročného podujatia. Taký malý chlap a taká
veľká trúba... radosť počúvať!!!

Už je tradíciou, že na podujatí so svojím programom
vystupuje detský folklórny súbor Lúžňanček zo ZŠ v Liptovskej Lúžnej. Nechýbali ani naši mladí harmonikári Lukáš
a Martin Mydliarovci, ktorým tento rok pomohli šikovné
speváčky Veronika Lietavcova, Zuzka Črepová a Magdalénka
Mydliarová.
O vynikajúcej umeleckej a organizačnej úrovni celého
podujatia svedčia ohlasy nielen návštevníkov, ale aj samotných účinkujúcich. Lúžňanský Barytón si svojou výnimočnou
atmosférou vyslúžil povesť jedného z najlepších festivalov
dychových hudieb v širokom okolí. Za toto všetko patrí veľká
vďaka všetkým členom domácej dychovej hudby Lúžňanka
s jej rodinnými príslušníkmi, priateľom, sponzorom, kuchárovi a v neposlednom rade aj starostovi obce.
Čas ukáže, čo a ako ďalej. Avšak dobré a povzbudzujúce
ohlasy na tohtoročný „barytón“ nás zaväzujú pokračovať aj
naďalej v organizovaní prehliadky dychových hudieb a tak
ďalej šíriť dobré meno Dychovej hudby Lúžňanka.
Predseda DH

FOLKLÓRNA SKUPINA „LÚŽŇAN“
Folklórna skupina „Lúžňan“ z našej obce pod vedením
umeleckej vedúcej pani Ireny Sirotovej pracuje od roku
1978. Od tohto roku sa pravidelne každý rok zúčastňuje na
prehliadkach venovaných folklórnym tradíciám, na ktorých
už viackrát získala popredné umiestnenie. Tak to je aj tento
rok, kde 12. 5. 2012 sa Folklórna skupina Lúžňan zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru
„Veruže mi zahraj“ v liptovskej obci Smrečany. Folklórna
skupina súťažila ako 12 členná spevácka skupina, ktorá si
vybojovala 1. miesto za Dolný Liptov okresu Ružomberok
a postúpila na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať dňa 28. 7.
2012 na Lúčkach.
Tejto súťažnej prehliadky sa zúčastnili aj sólisti z našej
Folklórnej skupiny a to:
– Janka Veselovská s doprovodom harmoniky – Tomášom
Veselovským – svadobné piesne
– Ľudmila Glembová – trávnice z našej obce
– Ján Švanda – regrútske piesne
Sólisti boli ocenení pamätnými listami.
21. apríla sme si pripomenuli krásne jubileum pani I. Sirotovej. Folklórna skupina jej popriala všetko dobré do ďalších
rokov života. Folklórna skupina jej zaspievala a zaspomínala
na 34 rokov prežitých vo folklórnej skupine.

Dňa 7. júna folklórna skupina sa zúčastnila svätej omše
na Božie Telo a pripravila oltáriky okolo kostola, pri ktorých
sa konala pobožnosť k Božiemu Telu. Folklórna skupina má
poväčšine starších členov, rada by privítala mládež – chlapcov
a dievčatá.
Eva Valušiaková
organizačná vedúca

Z NAŠEJ MATRIKY – 1. POLROK 2012
NARODENIE:
Jasmina Koštialová, Oliver Kurpaš, Chiara Daša Gibasová, Jakub Mydliar, Linda
Targošová, Samuel Chamaj, Ján Veselovský,
Vanesa Bullová, Dorotka Jánošíková.
SOBÁŠ:
Ing. Michal Pažítka a Veronika Veselovská, DiS. art, Bc. Tomáš Veselovský
a Bc. Jana Tišťanová, Ing. Matej Onderko
a Ing. Hedviga Veselovská, Juraj Bystričan
a Mgr. Mária Glembová.
SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Slavomír Klačko a Zuzana Husarčíková, Mgr. Vladimír Kurpaš
a Mgr. Vladimíra Šavolová.
ÚMRTIE:
Mária Črepová, rod. Furendová, 88 r., Cyril Veselovský, 81
r., Magdaléna Husarčíková, rod. Ondrašíková, 58 r., Irena
Potkanová, rod. Chovancová, 82 r., Peter Veselovský, 55 r.,

Ján Hlad, 26 r., Peter Soják, 43 r., Mária
Dančová, rod. Paršová, 87 r., Pavol Samolej, 71 r., Margita Glembová, rod.
Cárachová, 87 r., Štefan Samolej, 74 r.,
Mgr. Severín Kurpaš, 64 r., Verona
Kurpašová, rod. Vieriková, 89 r., Magdaléna Jánošíková, rod. Fukasová, 89 r., Mária
Valušiaková, rod. Vieriková, 91 r., Milan Črep, 62 r., Tomáš
Veselovský, 84 r., Pavel Dutka, 87 r., Anna Targošová, rod.
Mydliarová, 82 r., Irena Oravcová, rod. Kurpašová, 80 r.
ÚMRTIE NAŠICH BÝVALÝCH OBČANOV POCHOVANÝCH
V LIPTOVSKEJ LÚŽNEJ:
Elena Kučerová, rod. Šimková, 81 r., Veronika Glembová, rod.
Kajdová, 90 r., Jozef Veselovský, 62 r., Ján Veselovský, 49 r.,
Karolína Fongusová, rod. Hladová, 78 r.
ŠTATISTIKA: narodení: 9, prisťahovaní: 7, odsťahovaní: 13,
umretí: 20, počet obyvateľov k 30. 6. 2012: 2.871
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Čím by sme boli bez detí,
ktoré nás veľmi chcú,
akoby sa nám prihovárali
malými rúčkami či veľkými očami,
ktorými všetko, všetko popletú a pomotajú,
a nevyberajú si nás, len vhupnú do všetkého,
len zrazu sú, ako zázrak...

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou udalosťou. Každé prichádzajúce dieťa je novým ohnivkom na
reťazi života. Ním prekonávame svoju konečnosť, v ňom
nachádzame zmysel a pokračovanie našej vlastnej cesty.
Ani my nezabúdame na našich najmenších. Vítanie nových
občanov sa konalo neskôr ako po iné roky z dôvodu rekonštrukcie sobášnej miestnosti. Dňa 26. mája 2012 sme vo
vynovenej sobášnej miestnosti vítali 29 detičiek, ktoré sa
narodili v roku 2011, z toho bolo až 21 chlapcov a 8 dievčat.
O dojímavý program sa postarali dievčatá z nášho folklórneho súboru Lúžňanček pod vedením p. učiteliek Mgr. Anny

Vítanie detí.

Cárachovej a Mgr. Janky Veselovskej. Rodičom sa prihovoril
starosta našej obce.
Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy obce bol rodičom odovzdaný milý darček a finančný príspevok 170 Eur.
Mamičky sme potešili kvietkom. Našim najmenším prajeme
šťastný a úspešný život a rodičom veľa trpezlivosti a lásky
pri ich výchove.

DO ŽIVOTA SME VÍTALI TIETO DETI:
Matúš Mydliar, Lukáš Vierik, Dávid Bartoš, Michal Mederly, Sebastián Veselovský, Matúš Kurpaš, Šimon Mráz, Patrik
Črep, Katarína Kurpašová, Martin Kurpaš, Zaira Hladová,
Natália Štubňová, Emma Viktória Veselovská, Adam Turoň,

Melánia Kasančíková, Richard Ondrášik, Lukáš Potkan,
Sedrik Gezo, Daniela Tišťanová, Ema Veselovská, Matej Staš,
Sebastián Želonka, Maxim Dendys, Leo Šunderlík, Sára Kasanická, Leo Lehotský, Matúš Piller, Leonard Banáš, Matej
Bodor.
OcÚ

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
KST Liptovská Lúžna po úspešnom organizovaní sankárskych pretekov o cenu Prievalca a pretekoch na igelitových
vreciach začal svoju letnú turistickú sezónu na chate Magurka, kde sme zhodnotili našu činnosť za rok 2011 a predstavili
svoj plán činnosti na rok 2012. V apríli sme sa zúčastnili
otvorenia sezóny na Malinom brde. V máji sme organizovali
prechod zo Smrekovice cez Rakytov, Ploskú s výstupom na
Borišov do Liptovských Revúc.
Dňa 17. 6. 2012 za krásneho počasia vystúpili na Veľký
Rozsutec. Milovníkov prírody chceme zároveň pozvať na
hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu dňa 15. 7. 2012
a v auguste na Salatín.
Tešíme sa na stretnutia v prírode.
Výbor KST

Členovia KST.

Sánkarské preteky.

Preteky na igelitových vreciach.

HOKEJOVÝ TURNAJ
Dňa 11. 02. 2012 sa uskutočnil hokejový turnaj na hokejovom ihrisku v Ráztokach za účasti 4 družstiev: Serafins,
Krkstars, Dorastenci a Oldboys.
Hralo sa systémom každý s každým a prvé dva mužstvá
hrali vo finále. Mužstvá na 3 a 4 mieste hrali o bronz. Prvý
zápas turnaja hrali mužstvá Serafins proti Krkstars. Vyrovnaný zápas vyhrali hráči Serafins. Zápas to bol naozaj výborny
a ako sa ukázalo boli to dve najlepšie mužstvá turnaja, ktoré
sa nakoniec dostali do finále. To malo skutočne vynikajúcu
úroveň. Výsledok sa neustále prelieval z jednej strany na
druhú a o víťazstvo sa bojovalo do poslednej minúty. Hráči

bojovali ako o život a zo seba vydali všetko. Bolo sa skutočne
na čo dívať a kto nebol na turnaji prišiel o výborný zážitok.
Nakoniec boli šťastnejší hráči Krkstars, ktorí oplatili mužstvu
Serafins prehru z prvého zápasu a zvíťazili 6:5 hoci tesne
pred koncom zápasu prehrávali.
No víťazi boli všetci účastníci turnaja, ktorí prispeli k výbornej atmosfére za pekného počasia a mrazu, ktorý turnaju
prial. Vďaka patrí Jánovi Fidesovi, ktorý sa staral o ľadovú
plochu nielen pred turnajom ale počas celej zimy a táto bola
naozaj pre hokej priaznivá. Tešíme sa už na budúci ročník
turnaja ak to počasie dovolí.

Hokejové nasadenie.

Účastníci finále.

LYŽIARSKY ODDIEL TJ PARTIZÁN
Lyžiarska sezóna 2011/2012 bola po dlhšom období
s niekoľkoročným nedostatkom snehu, konečne priaznivá.
Pred lyžiarskou sezónou členovia lyžiarskeho oddielu TJ
Partizán zabezpečili vykonanie potrebnej údržby ako aj
revíznej správy lyžiarskeho zariadenia tak, aby bolo prevádzkyschopné. Taktiež bolo na sezónu pripravené aj snežné
pásové vozidlo s novou zarovnávacou doskou. Po napadnutí
dostatočnej snehovej pokrývky bol spustený lyžiarsky vlek
do prevádzky, ktorú počas víkendov zabezpečovali členovia
lyžiarskeho oddielu.
I keď snehová pokrývka bola slabšia, vplyvom mrazivého
počasia vydržala dostatočnú dobu na to, aby sa v tom čase
stihol zrealizovať lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ Liptovská
Lúžna. Po lyžiarskom výcviku bol dňa 04. 02. 2012 zorganizovaný prvý ročník lyžiarskych pretekov v skialpovom lyžovaní.
Napriek mrazivému počasiu sa týchto pretekov zúčastnilo
takmer 20 pretekárov, ktorí súťažili v rôznych kategóriach.
Dňa 03. 03. 2012 nám priaznivé snehové podmienky dovolili
zorganizovať aj preteky v zjazdovom lyžovaní.
Lyžiarsku sezónu sme ukončili 26. 05. 2012 „rozlúčkou
so snehom“ posedením v príjemnom prostredí lyžiarskej

chaty. Tu sa okrem iného, prebrali aj ďalšie plány za účelom
zlepšovania našich služieb pre domácich obyvateľov našej
obce, ako aj náročnejších priaznivcov a fanúšikov lyžiarskych
športov.
Naša organizácia má v pláne rozvíjať aj naďalej svoju činnosť potrebnú na zvyšovanie pohybovej aktivity a lyžiarskej
úrovne detí prevažne z našej obce, čo rozhodne prispieva
k ich zdravému spôsobu života. Najmä v súčasnej pretechnizovanej dobe, keď sa deti v oveľa menšej miere venujú
športom, je potreba vytvárania podmienok pre akýkoľvek
pohyb o to dôležitejšia. Mrzí ma len skutočnosť, že napriek
každoročnému organizovaniu lyžiarskych výcvikov sa záujem detí a ich rodičov o tento krásny šport nezvyšuje, čo sčasti
odrádza niektorých našich členov od ďalšej činnosti. Pretože
sme nezisková organizácia a všetku našu činnosť robia naši
členovia bezplatne, len pre radosť našich detí, chcem sa týmto
zároveň poďakovať všetkým za ochotu a vykonanú činnosť,
ako aj za podporu našej činnosti v budúcnosti.
Za LO TJ Partizán
Ing. Martin Jánošík

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA SEZÓNA 2011/2012
17. 06. 2012 sa skončil súťažný ročník 2011/2012 v ktorom
sme mali prihlásené 4 družstvá. Niektoré si počínali úspešne
a urobili radosť našim fanúšikom, iné menej úspešne a niektoré neúspešne. Za každým úspechom či neúspechom sa
skrývajú príčiny a problémy, ktoré treba akútne riešiť. Ale
riešiť ich musia ľudia, ktorí chcú robiť futbal, ktorí sú ochotní
obetovať svoj voľný čas i energiu futbalu.
KORMANOV POHÁR
Ako úspech by som považoval účinkovanie chlapcov
v Kormanovom pohári. Tohto roku sme síce neobhájili celkové prvenstvo v tejto súťaži, ale prístup hráčov a trénerov
bol príkladný a hlavne nechýbala ochota urobiť pre úspech
všetko, čo bolo v ich silách. Kormanovci skončili na 2. mieste
skupiny A za suverejnou Liptovskou Teplou, ktorá vyhrala
oblastnú súťaž, ale mali chuť hájiť farby svojho klubu príkladne a aj keď im po vlaňajšej sezóne odišlo veľa hráčov
do vyššej kategórie, naši sa v silnej konkurencii nestratili
a odohrali veľmi dobré zápasy. Niektoré síce nie so šťastným

koncom, ale ako fanúšikovia týchto malých nádejí môžeme
byť spokojní. Chcel by som vyzdvihnúť prácu Mgr. Mihálika
M a Husarčíka I., ktorým veľmi dobre sekundoval Veselovský
P. Tu vidieť veľmi dobrú spoluprácu medzi týmito troma
pánmi a odzrkadľuje sa to aj na výsledkoch kormanovcov.
ŽIACI I. TRIEDA
Naši žiaci, ako nováčik súťaže skončili na solídnom 4.
mieste oblastnej I. triedy. Tu môžeme čakať ďalšie napredovanie týchto chlapcov, pretože ročník 98 je silný a tréner
Veselovský P. to určite v ďalšej sezóne zúročí. Žiaci predvádzali celý rok futbal na ktorý sa dalo pozerať a aj keď niektoré
zápasy prehrali, musím skonštatovať že dosť nešťastne. Potrápili víťaza súťaže Liskovú s ktorou doma prehrali 0:2, ale
v Liskovej uhrali výbornú remízu 1:1. Ocenili to aj funkcionári
z Liskovej, keď našich chlapcov označili za najlepšieho súpera v tomto súťažnom ročníku. Aj keď zo žiakov končia štyria
veľmi dobrí a skúsení hráči, viem že lavička je silná a určite
ich v budúcej sezóne zastúpi adekvátna náhrada.

DORAST
Naši dorastenci nezastavili pád, ktorým sa zrútili až na
samé dno oblastnej futbalovej súťaže. Tu treba hľadať príčiny
neúspechu. Samozrejme za neúspech sme zodpovední všetci
od hráčov, trénerov aj funkcionárov. Veľmi si vážim prácu
ktorú odvádzal pre dorast Veselovský P. (Maťuga), ale bez pomoci ďalších ľudí to jednoducho nie je možné zvládnuť. Pracovná vyťaženosť trénera alebo vedúceho mužstva nedávala
veľkú nádej našim chlapcom na záchranu v I. triede. Týmto
chlapcom treba venovať svoj voľný čas, odovzdávať im svoje
skúsenosti, viesť ich vo futbalovom živote ale v neposlednom
rade od nich vyžadovať disciplínu a plnenie si povinnosti
ktoré k tomu patria. Dorastenci skončili na poslednom mieste
tabuľky a vypadávajú do 2. triedy. Najhoršie na tomto fakte je
zistenie, že s týmito chlapcami nemá kto ďalej pracovať. Tu sa
naskytá otázka, držať dorast nad vodou, alebo ho pustiť? Milí
rodičia dorastu, zamyslite sa nad touto skutočnosťou, lebo
čas sa kráti a prihlášky treba rozoslať, otvorte oči, pretože pri
doraste pracovali vždy rodičia týchto hráčov.
A MUŽSTVO
Áčko nepreskočilo latku ktorou bolo vlaňajšie 6. miesto
v súťaži II. triedy obl. FZ LM, aj keď naštartovaní boli vynikajúco a po jesennej časti boli na 5. priečke v tabuľke.
TRIEDA: II. TRIEDA DOSPELÍ
klub
zápasy výhry remízy prehry
1. Ľubochňa
24
18
4
2
2. Bobrovec
24
18
4
2
3. Iľanovo
24
13
4
7
4. Part. Ľupča
24
12
1
11
5. Podtureň
24
12
1
11
6. Lipt. Revúce
24
11
3
10
7. Vavrišovo
24
10
5
9
8. Východná
24
11
2
11
9. Biely Potok
24
10
2
12
10. Lipt. Lúžna
24
9
3
12
11. Gálovany
24
7
1
16
12. L. Štiavnička
24
4
3
17
13. Hybe
24
4
1
19

skóre
body
76 : 20 58
68 : 20 58
76 : 55 43
45 : 48 37
46 : 50 37
48 : 43 36
57 : 50 35
53 : 63 35
39 : 47 32
48 : 46 30
34 : 68 22
32 : 71 15
31 : 72 13

TRIEDA: I. TRIEDA DORAST
klub
zápasy výhry remízy prehry
1. Švošov
26
23
1
2
2. Bobrovec
26
21
1
4
3. Hubová
26
20
1
5
4. Iľanovo
26
14
3
9
5. Palúdzka
26
14
3
9
6. L. Štiavnica
26
13
1
12
7. Ludrová
26
11
4
11
8. Dúbrava
26
9
4
13
9. Ľubochňa
26
9
4
13
10. Svätý Kríž
26
7
7
12
11. Lúčky
26
8
4
14
12. L. Ondrašová
26
5
3
18
13. Smrečany Žiar 26
5
2
19
14. Lipt. Lúžna
26
3
2
21

skóre
body
144 : 17 70
99 : 36 64
113 : 36 61
64 : 37 45
39 : 39 45
68 : 74 40
50 : 49 37
55 : 68 31
51 : 72 31
45 : 74 28
32 : 76 28
33 : 91 18
27 : 84 17
32 : 99 11

Napriek sľubnému začiatku jarných odviet, keď za dva
zápasy nazbierali 6 bodov a skóre 10:0, prišlo vytriezvenie
v podobe prehry s L. Revúcami 0:3, chlapci akoby stratili
vieru v samých seba, lepšiu hru a lepšie výsledky. Po tejto
domácej sprche síce zdvihli hlavu v Podturni, ale prišli veľmi
silní súperi z Bobrovca (doma 1:3) a Ľubochne (vonku 0:2)
a naša hra sa rozpadla. Do toho prišli pracovné povinnosti
oboch trénerov, problémy určitých hráčov, zranenie Beláčka
a bolo po 5. mieste, na ktoré si tréneri trúfali. Napriek týmto
skutočnostiam si chlapci zaslúžia uznanie za zlepšený prístup k tréningom aj zápasom. Vďaka za odvedenú robotu
patrí trénerom Jánovi Veselovskému a Jozefovi Pilerovi ako aj
vedúcemu mužstva. Do budúcej sezóny musia chlapci určite
vylepšiť kondičnú prípravu, pretože tá robila dlhé roky dobré
služby lúžňanskému OFK.
Na záver patrí moje poďakovanie všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom, hospodárom, vodičom autobusu,
opravárom, ktorí si našli čas na údržbu ihriska a dopravných
prostriedkov a v nemalej miere aj ich manželkám za pochopenie pre futbal.
Takisto ďakujem Obecnému úradu za financie, ktorými
prispievajú na futbal nakoľko bez ich podpory by náš OFK
určite neexistoval.Už nám zostáva iba veriť, že naše mužstvá
sa znova popasujú so svojimi súpermi a v najbližšej dobe opäť
nazrieme do I. tried či už v doraste alebo v A mužstve.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Daniel Veselovský
predseda OFK Liptovská Lúžna
TRIEDA: I. TRIEDA ŽIACI
klub
zápasy
1. Lisková
26
2. Likavka
26
3. Palúdzka
26
4. L. Lúžna
26
5. Bobrovec
26
6. Východná
26
7. L. Revúce
25
8. Biely Potok
26
9. Dúbrava
26
10. Ludrová
25
11. L. Štiavnica
26
12. L. Sliače
26
13. Černová
26
14. Ľubochňa
26

výhry remízy prehry
21
3
2
19
4
3
17
4
5
18
1
7
17
3
6
16
2
8
8
6
11
8
5
13
7
6
13
7
4
14
6
4
16
6
3
17
3
3
20
3
2
21

skóre
140 : 13
121 : 38
86 : 31
63 : 25
80 : 33
108 : 45
50 : 55
41 : 86
40 : 82
37 : 66
47 : 76
42 : 96
35 : 91
21 : 174

body
66
61
55
55
54
50
30
29
27
25
22
21
12
11

TRIEDA: KORMANOV POHÁR ML. ŽIACI A
klub
zápasy výhry remízy prehry
1. L. Teplá
16
15
0
1
2. L. Lúžna
16
11
2
3
3. Ružomberok
16
11
1
4
4. L. Sliače
16
8
3
5
5. Ľubochňa
16
6
3
7
6. Kalameny
16
6
0
10
7. Dúbrava
16
5
1
10
8. Lisková
16
4
1
11
9. Stankovany
16
0
1
15

skóre
97 : 10
53 : 24
91 : 33
38 : 30
46 : 56
31 : 53
33 : 68
41 : 56
10 : 110

body
45
35
34
27
21
18
16
13
1
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