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HURÁ PRÁZDNINY
Prichádza obdobie dovoleniek a oddychu. Aj pre to vyhradil Boh čas v kolobehu ľudského života. Začína čas relaxu.
Čas sedieť s priateľmi na záhrade a na pláži. Čas spomaliť
a upokojiť sa. Čas tešiť sa zo života a z blížnych. Čas ďakovať
a obnovovať sily. Aj pre tieto veci určil Boh čas. Počas neho
môže človek zabudnúť na bolesti, trápenia a námahy života.
Iba jediná aktivita by nemala mať pod nebom svoju chvíľu:
zabudnutie na Boha. Na toto nie je v živote čas. Každá chvíľa je časom Boha a vzťahu k nemu. Každá chvíľa je časom
ďakovania a modlitby.
Kto z nás by ich nemal rád? Prázdniny a leto, čas slnka,
tepla, dovoleniek a výletov do prírody. Väčšina z nás sa teší
na leto a prázdniny už od zimy. A tak niekto celý rok šetril
na zahraničnú dovolenku, niekto na bicykel, ktorý v lete
využije naplno, iný plánuje turistické výlety, ďalší opaľovanie
pri vode.
Počas našich prázdninových výletov a dovoleniek prejdeme mnohé stovky kilometrov, pretože sa to stalo bežnou
súčasťou nášho života a spôsobu trávenia voľných dní. Túžime po tom, aby nám zmena prostredia a denného režimu
pomohla oddýchnuť si nielen fyzicky, ale aj duchovne.
V čase prázdnin možno viac ako inokedy budeme cestovať
do rôznych miest a krajín. Nezabúdajme na to, kým sme,
nech by sme sa ocitli kdekoľvek. Vyberajme si také miesta
svojho oddychu, kde celkom nezabudneme na to, kým sme
a komu patríme. Dajme si tu námahu a vyhľadajme všade,

kde vo svete budeme, kresťanský chrám a s láskou sa zúčastňujme aj v dňoch dovolenky na bohoslužbe (aspoň v nedeľu).
Máme pred sebou krásny a verím, že požehnaný čas väčšieho pokoja a oddychu. Nepremárnime tento čas, ktorý nám
vo svojej dobrote ponúka Boh. Cez prázdniny máme mať čas
aj pre Boha a posilniť si vieru.
Každý deň, či už všedný, alebo dovolenkový je pre nás
rovnako dôležitý, pretože nám ho daroval Boh z lásky a je
len na nás, čo s ním urobíme. Nech každý prázdninový deň
zaplníme láskou k Bohu a k svojim blížnym.
Požehnané prázdninové dni!
Jozef Trstenský, farár

Fara.
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SLNKO SVIETI, VODA LÁKA...
Posledný mesiac v škole je v znamení finišovania, ku
ktorému patrí záverečné opakovanie, skúšanie, testovanie.
Ale keď slnko svieti... no povedzte, dá sa vtedy učiť? Navzdory ustavičnému povzbudzovaniu (napomínaniu) učiteľmi
i rodičmi, detské hlávky (česť výnimkám) odolávajú . Eš-

Deň Zeme.

teže si mnohí mohli do sýtosti dopriať slnka a vody na rekreačno-poznávacom pobyte pri mori v Chorvátsku, v škole
v prírode v Oraviciach, na školských výletoch. Naši žiaci
práve na podobných pobytoch vedia byť slušní a zodpovední – za seba i za spolužiakov v skupine. Štvrtáci skonštato-
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vali, že sa veľa naučili v škole v prírode: postarať sa o seba
bez rodičov, upratať si i oprať, spolupracovať pri projektoch,
pri plnení si povinností dennej služby, rozhodovať sa, nebáť
sa potme, spoznávať flóru a faunu, chrániť prírodu, zlepšili
si kondíciu pri turistike, zlepšili sa v plávaní... Myšlienka
desaťročnej Lucky na záver by mohla byť vyjadrením uznania práce dospelých, učiteľov i rodičov: „Naučila som sa, aké
je niekedy ťažké presvedčiť iných, aby robili to, čo je treba.“
Veru, výchova a vzdelávanie nie sú jednoduchou záležitosťou.
V školskom roku 2018/2019 navštevovalo našu základnú
školu 200 žiakov, z nich 54 aj školský klub detí. O ich výchovu a vzdelávanie v škole sa staral kolektív devätnástich pedagogických zamestnancov (vrátane vychovávateliek, pedagogických asistentiek, kaplána), o komfortné pracovné
prostredie aj šesť prevádzkových zamestnancov a štyri kuchárky v školskej jedálni. 22 absolventov sa s našou školou
rozlúčilo, držíme im palce v ďalšom štúdiu. Výchovno-vyučovací proces sa riadil školským vzdelávacím programom
v deviatom ročníku a inovovaným programom v ostatných
ročníkoch ZŠ. Žiaci si odnášajú domov vysvedčenia, mnohí
s vyznamenaním, iným sa darilo menej, tešíme sa, že opakovať ročník nebude nikto. Škola chce každého svojho žiaka
nielen naučiť, poskytnúť mu informácie, ale pomáha mu
získať kompetencie pre život, komunikovať, spolupracovať,
riešiť problémy, prezentovať sa... Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti na vyučovacích hodinách poskytuje množstvo
podporných činností: aktivity oddelení ŠKD, 23 záujmových
útvarov rôzneho zamerania, alokované pracoviska SZUŠ
Dotyk, ZUŠ P. Bohúňa, predmetové i zábavné podujatia,
súťaže, projekty...
Naša škola sa zapojila do viacerých predmetových súťaží.
Najlepší matematici bodovali v pytagoriáde, v okresného
kole (OK) sa najviac darilo Liliane Fidesovej, Filipovi Janíkovi, Christiánovi Chlepkovi, Benjamínovi Čanákymu. V matematickej olympiáde nás v OK reprezentovali viacerí žiaci.
Úspech dosiahla Viktória Jarošová (1. miesto zo 43 účastníkov). V medzinárodnej matematickej súťaží Klokan boli
úspešní: Andreas Kurpaš, Matej Staš, Denis Targoš, Filip
Janík, ktorí sa umiestnili v prvej percentuálnej 20-tke na
Slovensku. V geografickej olympiáde bodoval Daniel Mydliar. Najzdatnejší chemici z ôsmeho ročníka (Lenka Dudášová, Kristína Krížovská, Terézia Mydliarová, Gabriel Staš) sa
zúčastnili súťaže Regiochem. Rétorické zručností prejavili
žiaci v súťaži Štúrov Zvolen. V prednese povestí Šaliansky
Maťko do OK postúpili: Liliana Črepová, Veronika Rakučáková, Liliana Fidesová. V prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín do OK postúpili: Nela Hladová, Alexandra
Turoňová, Liliana Fidesová, ktorá v OK zvíťazila a postúpila
do krajského kola. V olympiáde zo slovenského jazyka
a literatúry nás v OK reprezentovala Olívia Mydliarová,
zúčastnili sme sa olympiády z nemeckého jazyka i olympiády z anglického jazyka. V súťaži Slávik Slovenska
v svojich kategóriách zvíťazili: Melánia Kasančíková, Christián Chlepko, Radka Švandová. Aj športovci sa zapojili do
mnohých školských a oblastných súťaží a turnajov. V cezpoľnom behu družstvo chlapcov obsadilo v OK 3. miesto,
v súťaži jednotlivcov Matej Vierik 1. miesto (v krajskom kole
5. miesto), Sandra Bystričanová 2. miesto, Jessica Pillerová
3. miesto. Úspešnejšou atlétkou v behu na 800 m sa v okresnom kole stala Jessica Pillerová (3. miesto). Darilo sa nám
v OK výtvarných súťaží: Klenoty dolného Liptova (Alexander Lettrich, Mária Mydliarová, Nela Stašová), Hasiči, Vesmír
očami detí (Ľuboslava Kontrová získala cenu poroty), Kreatívne dokreslené (ocenení Adam Veselovský, Valentín Staš,
Alexander Letrich, Mária Mydliarová (1. miesto), Deň vody,

organizujeme množstvo vlastných školských vedomostných
i zábavných súťaží a kvízov. Ďakujeme všetkým zúčastneným
žiakom, učiteľom za prípravu a organizáciu, blahoželáme
víťazom.
Znovu nás potešili naši piataci, keď v novembrovom Testovaní 5 v matematike i v slovenskom jazyku a literatúre
dosiahli nadpriemernú úroveň. Nezahanbili sa ani deviataci
v aprílovom Testovaní 9. Pre nás, pedagógov, je to zadosťučinenie, že svoju prácu robíme na profesionálnej úrovni.
V projekte Zber šípok spoločne s Lesmi SR sme zopakovali vlaňajší úspech. V súťaži škôl sme obsadili 1. miesto, v súťaži tried 1. miesto (7. A) a náš žiak Peter Tišťan sa umiestnil
v súťaži jednotlivcov na 1. mieste v SR. Množstvo hodnotných
cien odovzdal žiakom ing. Marián Staník, generálny riaditeľ
Štátnych lesov SR, za účasti ďalších hostí z odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Boli sme aj v televíznej
relácii Halali. Trieda 7. A získala okrem darčekov pre každého žiaka dvojdňový pobyt s aktivitami v zámočku Antonstal.
Aj v tomto školskom roku učitelia zorganizovali pre žiakov
zaujímavé podujatia: Číta celá rodina, besedy o knihách,
medzinárodný deň knižníc, noc v škole Uspávanka s rozprávkou, Záložka do knihy spája školy, Pasovanie prvákov
za čitateľov, literárne kvízy, súťaže o najkrajšie triedy, týždeň
Hovorme o jedle, pečenie zdravých keksíkov, medovníčkov,
Moja skupina varí lepšie, Bez servítky, Deň chleba, Deň
jablka, Deň vody, Deň Zeme, Deň narcisov (pre ligu proti
rakovine za narcisy vyzbierané 290 Eur), projekt Biela pastelka na pomoc nevidiacim, Deň detí (súťaže pripravili naši
deviataci), projekty Rozhodneš sa správne, Čas premien,
testovanie pohybových zručností prvákov, návštevy dopravného ihriska, ďalšie projekty regionálnej výchovy, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
protidrogovej výchovy, výchovy k ľudským právam, mediálnej výchovy, divadelné predstavenia, výchovné koncerty,
zberové aktivity, vydávanie školského časopisu, kultúrne
programy pre verejnosť obce (Predvianočný čas, Deň rodičov), Mikuláš, exkurzie, školské výlety, zahraničný relaxačno-náučný zájazd, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik v spolupráci s Fitspolu... Folklórno-tanečný krúžok
Lúžňanček vystúpil na spoločenských podujatiach v obci
(mesiac úcty k starším, uvítanie detí do života...). Rodičovské
združenie zorganizovalo krásny maškarný ples, bolo nápomocné pri viacerých aktivitách, pre ôsmakov a deviatakov
financovalo výlet do Vysokých Tatier s návštevou Tricklandie,
pripravovalo darčeky a občerstvenie, ozvučenie, ochotné
mamy i otcovia z RZ grilovali špekáčiky a chystali zeleninové oblohy pre detí na MDD.
Naša škola sa môže pochváliť peknými priestormi a dobrým vybavením vhodnými učebnými pomôckami, modernou
didaktickou technikou, výukovými programami. Vybavili sme
novú učebňu technickej výchovy. Snažíme sa, aby sa u nás
všetci cítili príjemne, zároveň nechceme poľaviť v nárokoch.
Na záver ešte poďakovanie všetkým, ktorí nám pomáhali:
predstaviteľom Obce Liptovská Lúžna na čele s pánom starostom Ing. Albínom Husarčíkom, Rade rodičov pod vedením
Anny Mydliarovej, Rade školy pod vedením Mgr. Miroslavy
Šiculiakovej, spolupracujúcim organizáciám, kolegyniam
z materskej školy a ŠKD, všetkým prevádzkovým zamestnancom ZŠ s MŠ a školskej jedálne a najmä – Vám vážený pedagogický zbor na čele s riaditeľom školy PaedDr. Mariánom
Mikulkom za obetavú prácu v škole.
Najkrajšie, najlepšie, najvytúženejšie obdobie roka je tu,
možno nezáleží až tak na počasí, hlavne že sú prázdniny.
Užite si ich, školáci 
Mgr. Eva Halamová, zástupkyňa RŠ pre ZŠ
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ČARO LETA
Jemne pofukujúci vetrík, lesknúca sa rosa v tráve, slnko
vystupujúce vysoko na oblohu, kŕdeľ lastovičiek poletujúcich
sem a tam... typické znaky leta.
Kto nemiluje toto ročné obdobie, na iné si asi chuť nenájde. Deti v materskej škole spoznávali cez učebné osnovy
Školského vzdelávacieho programu Pramienok znaky ročných období. Vedia, že keď slniečko na nás
vycerí biele zúbky, to značí začiatok leta.
Skôr ako leto začne zhrňme si postupne
celý rok v škôlke. Materskú školu v tomto
školskom roku navštevovalo 65 deti. V 1.
triede boli deti 3 – 4-ročné v počte 23, v 2.
triede deti 4 – 5-ročné v počte 21 a v 3. triede
deti 5 – 6-ročné v počte 22. Edukačnú činnosť
zabezpečovalo šesť pedagogických pracovníčok o prevádzku sa starali dvaja zamestnanci. Deťom pripravovali zdravé jedlo v školskej jedálni štyri zamestnankyne.
Edukačný proces sa riadil našim ŠKVP Pramienok. Kým si
menšie deti postupne zvykali na prostredie v škôlke a sebaobsluhu, tie staršie si už postupne zvykali na pravidlá správania a plnili učebné osnovy ŠKVP Pramienok zo všetkých
vzdelávacích oblastí. Okrem plnenia štandardov sme pre
deti pripravili aj iné aktivity počas školského roka v spolupráci so žiakmi základnej školy Deň jablka, Deň vody, Deň
Zeme, Deň narcisov, Biela pastelka, beseda o knihe, zápis do
1. ročníka ZŠ, beseda s lesníkom, rôzne bábkové, náučné
divadla. Deti vystúpili aj v kultúrnych programoch na verejnosti ako bol Predvianočný čas, Deň matiek. Predškoláci
navštevovali s veľkou obľubou výtvarný krúžok pod vedením
Mgr. Mirky Paludovej, jazykový krúžok pod vedením Mgr.
Ľuboslavy Mydliarovej. Obidva krúžky rozvíjali zručnosti
a kompetencie detí potrebné pre vstup do ZŠ. MŠ spolupracovala s Centrom Fit spolu a rodičia si mohli prihlásiť deti na
krúžok anglický, nemecký a krúžok pohybový. Samozrejme
aj tieto krúžky obohatili poznanie detí, rozvíjali ich talent
a šikovnosť. Venovali sme sa aj sezónnym činnostiam a v me-

siaci júni sme zorganizovali pre deti plavecký výcvik na
plavárni Gothal v Lipt. Osade, kde lektorkou plávania bola
Mgr. Ivanka Veselovská. Ďalej sme spolupracovali s Dobrým
centrom v Ružomberku, ktoré pripravilo pre deti program
Filipko, zameraný na protidrogovú prevenciu. Deti si po
skončení krúžku odniesli domov diplomy. Dobré centrum
nám robilo logopedickú depistáž a projekt
zameraný na audiovizuálnu a motorickú
činnosť deti. V mesiaci máji a júni sme pre
našich predškolákov zorganizovali za odmenu zájazd do Villy Betuly v Lipt. Sielnici.
Mladšie deti si užívali hracie kútiky v Lipt.
Osade. Na záver sa nám patrí poďakovať aj
rodičom, s ktorými sme spolupracovali, komunikovali pri výchove detí. Ďakujeme za
spoluprácu Rade rodičovského združenia pod vedením pani
Anny Mydliarovej, ktorá je vždy ochotná, iniciatívna a obetavá pomôcť aj deťom MŠ, zorganizovali pekný maškarný
ples a deň detí. Veľmi si ceníme starostlivosť členky RZ pri
MŠ Mgr. Ivky Veselovskej pri príprave akcií pre deti MŠ, výrobu balíčkov na Mikuláša, MDD a vedenie pokladne RZ.
Poďakovanie patrí aj vedeniu ZŠ za ochotu a spoluprácu pri
riadení MŠ, zriaďovateľovi, pánu starostovi a obecnému zastupiteľstvu, ktoré je nápomocné aj nášmu zariadeniu.
V jarnom období boli na školskom dvore osadené dva nové
hracie prvky, ktoré slúžia deťom a vymenený bol piesok
v pieskoviskách. Podaný je nový projekt na zabezpečenie
hracích prvkov na celý dvor. Materská škola bude nápomocná rodičom aj počas letných dní v mesiaci júli. Potom už
nasledujú voľné dni aj pre našich maličkých, lebo slnečné
lúče a letné teploty lákajú deti a dospelých, aby trávili čas
vonku. Preto sa naplno venujte deťom nenechajte ich mimo
dozoru len pri hrách na mobiloch a tabletoch, ale vyplňte
ich sny a zažite pekné letné chvíle. My sa na Vás tešíme opäť
v školskom roku 2019/20.
zástupkyňa RŠ pre MŠ

PRÁCE VYKONANÉ V PRVOM POLROKU 2019
Práce v prvom polroku sme začali zimnou údržbou ciest.
Tohto roku bolo snehu o niečo viac ako minulý rok a tak aj
zimná údržba bola o niečo náročnejšia.
Podarilo sa nám dokončiť rekonštrukciu vestibulu pri
kinosále, kde sa toto prostredie skultúrnilo a skrášlilo. Tiež
sme na novo zrekonštruovali a vybavili zariadením kuchynku pri vestibule, takže sa vylepšili podmienky pri organizovaní svadieb, plesov a zábav.

Opravili sme lavičky pred obecným úradom a na futbalovom ihrisku, kde sa kompletne vymenili sedacie časti. S pracovníkmi na verejnoprospešných prácach sme štiepkovali
opílené konáre a krovie a tak pripravovali štiepku už na
budúcu zimu.
Dokončila sa prvá etapa rekonštrukcie a nadstavby futbalových šatní, budeme pokračovať v druhej etape. Na futbalovom ihrisku sme umiestnili záchytné siete za bránkami.

Zimná údržba.

Rekonštrukcia vestibulu.
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Na niektorých miestach rozširujeme verejné osvetlenie
a rozhlas. Z prostriedkov získaných z Ministerstva vnútra SR
začala druhá etapa rekonštrukcie hasičskej zbrojnice na
vyšnom konci.
Zo získaných finančných prostriedkov od MONDI SCP
Ružomberok sme zakúpili nové hracie prvky na detské ihrisko pri materskej škole.
Chcem poďakovať našim rybárom za čistenie potoka
Lúžňanka. Každý rok majú túto činnosť pod patronátom
a odstránia veľa platov a nečistôt z toku. Je len na škodu že
pomerne za krátky čas je potok opäť znečistený.
Momentálne kosíme verejné priestranstvá, kde nám tráva
utešene rastie, žiaľ máme málo pracovníkov VPP a tak sa
nedá všetko stihnúť v krátkom časovom úseku.
Prajem Vám všetkým veľa zdravia, príjemné prežitie
prázdnin a začínajúceho dovolenkového obdobia.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

Výstavba futbalových šatní.

Oprava lavičiek na futbalovom ihrisku.

Nové hracie prvky.

Siete za bránkami.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – vyšný koniec.

Čistenie Lúžňanky.

Rybári pri čistení Lúžňanky.
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Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
Dobrovoľný hasičský zbor začal rok 2019 tradične, hasičským plesom, ktorý bol už 27. v poradí.
Ako náš zbor pracoval v roku 2018 a čo plánujeme v tomto roku, sme si ujasnili na februárovej výročnej členskej
schôdzi. Hlavným cieľom je udržiavať akcieschopnosť techniky a členov na čo najvyššej úrovni a podieľať sa na protipožiarnej prevencii v obci, ktorá je základom v predchádzaní požiarov.
23. marca sa družstvá žiakov zúčastnili už 17. ročníka
zimného sústredenia mladých hasičov, ktorého sa zúčastnilo celkovo 13 hasičských družstiev z Oravy, Liptova, ale aj
z južného Slovenska.
V kategórii chlapcov naše zmiešané družstvo obsadilo
pekné 4. miesto a v kategórii dievčat sme si odniesli pohár
za 2. miesto.
Apríl sa niesol v duchu veľkonočných sviatkov, ktorých
sme každoročne súčasťou. Aj tento rok členovia zboru držali stráž pri Božom hrobe a 5. mája sme sa zúčastnili sv. omše
pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov.
8. júna, ako býva dobrým zvykom, hasiči postavili pri
obecnom úrade máj. Tento rok to bola naša interná akcia,
nakoľko po skúsenostiach z predošlých rokov vieme, že zo
strany verejnosti, nie je o sadenie mája záujem a preto sme
sa rozhodli neporiadať žiadnu zábavu, ale radšej sme svoju
pozornosť venovali našej hasičskej technike. Brigádu a sade-

nie mája v túto slnečnú sobotu sme ukončili posedením pri
chutnom guláši.
S prichádzajúcim letom sa rozbieha aj sezóna našich
súťažných družstiev, ktoré sa zúčastňujú na rôznych pohárových súťažiach.
Keďže len začíname, 9. júna sa naše družstvá žien a mužov zúčastnili Územnej súťaže v Stankovanoch, kde muži
obsadili 2. miesto a ženy sa umiestnili na 1. mieste. A keďže
tento rok je postupový, reprezentovali okres Ružomberok aj
na Krajskom kole v Námestove, ktoré sa konalo 22. júna.
Naše družstvo žien ukázalo, že dokáže konkurovať družstvám z celého Žilinského kraja, o čom hovorí ich krásne 2.
miesto. Družstvu žien by som chcel aj touto cestou poďakovať za vzornú a úspešnú reprezentáciu nie len obce, ale aj
okresu Ružomberok.
3. augusta pripravujeme Hasičské odpoludnie, ktoré prebehne na ihrisku v Ráztokách a ktorého súčasťou bude súťaž
v pož. útoku ako aj tanečná zábava. Verím, že naše úsilie
bude odmenené Vašou prítomnosťou a súťažiaci opäť pocítia
divácku kulisu, ktorá je každý rok výnimočná a pre toto
naše podujatie neodmysliteľná.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým našim členom,
ktorí sa na uvedených akciách podieľali za ich obetavosť,
predstaviteľom obce za ústretovosť a Vám milí spoluobčania
za vašu podporu.

Družstvo žien.
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Foto: archív DHZ

ZO ŽIVOTA ZO SZPB LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Počiatkom roku si základná organizácia SZPB Liptovská
Lúžna volila nový výbor a následne aj nové predsedníctvo.
Predsedom sa stal Peter Chlepko a ako podpredseda bol

Oslobodenie obce 4. apríla.

Foto: archív OcÚ

zvolený Vladimír Veselovský. Nové vedenie našej organizácie
si zobralo za úlohu pokračovať v dobrých tradíciách, no zároveň si vytýčilo aj nové úlohy. Medzi tieto nové úlohy patrí
predovšetkým intenzívnejšia snaha propagovať vojnové dejiny našej obce, skvalitnenie ich prezentácie a snaha spestriť
kultúrny život v našej obci. To je dôvod prečo v súčasnosti
naša organizácia žije predovšetkým dobrovoľníckymi brigádami a realizáciou svojich plánov.
Aby sa bolo na čo tešiť na teraz len prezradíme, že koncom
leta by naša organizácia počas osláv výročia Slovenského
národného povstania rada sprístupnila modernú rekonštrukciu partizánskeho bunkra. Tento zrekonštruovaný bunker
by neskôr ďalej slúžil ako súčasť pamätníka SNP a živá pripomienka vojnových udalostí.
Plány sú teda vytýčené a naša organizácia pracuje na ich
realizácii.
Mgr. Peter Chlepko,
predseda základnej organizácie
SZPB Liptovská Lúžna

SPRÁVA O ČINNOSTI ZO JDS V LIPTOVSKEJ LÚŽNEJ
Čas plynie, pripisuje nám dni, mesiace a roky bez toho,
aby sa nás pýtal na náš názor. Od okamihu nášho zrodenia
nás vezme pod svoju vládu a nepovolí ani jeden opravný
termín, ani jeden maličký návrat.
Ani sme sa nenazdali a máme za sebou ďalší polrok. Tak
si teda v krátkosti pripomenieme naše aktivity v priebehu
prvého polroku 2019. Na prvej členskej schôdzi sme privítali nášho pána starostu Ing, Albína Husarčíka, ktorý sa nám
prihovoril na prahu nového roka a zaželal nám veľa úspechov
a hlavne síl do našej ďalšej práce. Dňa 10. 1. sa konalo stretnutie predsedov ZO JDS žilinského kraja za účasti aj našej
predsedníčky pani Anastázie Svrčanovej, kde bolo zhodnotenie činnosti organizácií. Dňa 27. 2. sa niektoré naše členky
zúčastnili fašiangovej zábavy, ktorá bola tentoraz v Hubovej.
V marci sme mali výročnú členskú schôdzu našej organizácie za účasti okresného predsedu pána Ing. Petra Straku.
Poďakoval nám za našu prácu. Predsedníčka predniesla
správu o činnosti našej organizácie. Potom sme s pánom
Strakom pokračovali v družnej debate o rôznych témach až
do ukončenia schôdze. Dňa 15. 5. sme si urobili výlet na
Spišský hrad do Levoče, kde sme mali spoločnú svätú omšu.
Máme záujem aj o kultúrne podujatia. Jedného sme sa zúčastnili dňa 7. 6. v Banskej Bystrici, boli to Alexandrovci. Bol
to hlboký umelecký zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.

Najbližšie nás čakajú športové dni v Liskovej, na ktoré sa
tešíme, ale o tom až nabudúce…
AKTIVITY NAŠEJ SPEVÁCKEJ SKUPINY
LÚŽŇANKA PRI ZO JDS
Základnou našou činnosťou je príprava programu – piesní na jednotlivé členské schôdze našej ZO JDS. Zvlášť si
dávame záležať pri výbere piesní na výročnú schôdzu, ktorá
sa konala v marci, keď sme si pripomenuli MDŽ. Veselo
bolo aj na fašiangovej schôdzi, kde niektoré naše členky
vystúpili v maskách. Hneď na začiatku roka 2019 si ZO SZPB
pozval našu spevácku skupinu na výročnú schôdzu, kde sme
si zaspievali spolu s harmonikármi niekoľko partizánskych
piesní. Dôstojne sme oslávili aj Deň matiek na členskej
schôdzi dňa 6. mája. V júni bola naša spevácka skupina
pozvaná na svadbu do Liptovských Revúc. Aby sme priblížili tradície a zvyky, ktoré kedysi nesmeli chýbať ani na jednej
svadbe v našej obci. Spevácka skupina tu vystúpila v krojoch.
Starnutie nie je choroba, ale fyziologický a nezvratný
proces. S pribúdajúcim vekom prichádzajú choroby a ťažkosti ale aj v seniorskom veku však prílišný pokoj v sebe
skrýva nebezpečenstvo, že by sa mohol premeniť na prázdnotu.
Janka Mydliarová, tajomníčka ZO JDS

Spevácka skupina pri JDS.

Foto: archív JDS
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SČK
Začiatok roka sme ako tradične odštartovali výročnou
členskou schôdzou, kde sme si pripomenuli uplynulý rok,
zhodnotili a tak tiež sme si pripravili plán na rok 2019. Nezabudli sme ani na ocenenie našich členov, či už za darcovstvo krvi, alebo dlhoročné členstvo a aktívnu činnosť. Odber
krvi plánujeme mať v tomto roku 3 x, ak všetko pôjde podľa
plánu. Dňa 26. 04. 2019 sme zorganizovali v spolupráci
s Obecným úradom Liptovská Lúžna a NTS Martin prvý
mobilný odber krvi. Účasť bola krásna, treba pochváliť aj
ďalších našich prvodarcov, ktorým držíme palce, aby vydržali s touto krásnou činnosťou čo najdlhšie. Naši darcovia:
Bullová Gabika, Dudášová Irena, Veselovská Silvia, Veselovská Jana, Serafínová Karolína, Mydlirar Jaroslav, Veselovský
Viktor, Husarčík Gabriel, Patrik Lietavec, Sanigová Martina,
Onderek Pavel, Šipec Branislav, Mlynarčík Marek, Veselovská
Bronislava, Veselovská Oľga, Veselovská Jana, Veselovská
Želmíra, Tišťanová Kamila, Staš Matej, Ľubomíra Srnková,
Fongusová Milena, Husarčík Albín, Dzimbaníková Zuzana,

Pindurová Miroslava, Sandra Bullová, Veselovská Miriama,
Chlepko Dávid, Sirota Tibor, Turoň Juraj, Dudáš Juraj
Vám patrí veľké ĎAKUJEM...

Odber krvi.

Darcovia krvi.

Foto: archív SČK

Foto: archív OcÚ

DYCHOVÁ HUDBA LÚŽŇANKA HRÁ A SPIEVA
Rok 2019 začala DH Lúžňanka v poradí už IX. Dychovkárskym plesom. Na plese vládla ako každý rok výborná atmosféra o ktorú sa postarala hlavne skvelá muzika v podaní DH
Kolárovičanka a samozrejme prítomní hostia. Už teraz sa
tešíme na rok 2020, kedy sa uskutoční jubilejný 10. ročník
Dychovkárskeho plesu.

Na plese.

Na jar sme sa ako každý rok predstavili v Lužné u Vsetína
na ich tradičnom Lužanském jarmarku. Sme veľmi radi, že
nás naši priatelia z Moravy opäť pozvali a mohli sme tak
utužiť naše skvelé priateľstvá. Tak isto sme tento rok boli hrať
aj na jednej milej udalosti, kedy jeden z našich členov vstúpil do manželstva.
V sobotu 15. júna 2019 organizovala DH Lúžňanka v poradí 12. ročník prehliadky dychových hudieb, Lúžňanský
barytón. Toto podujatie sa uskutočňuje každý rok v sobotu
pred odpustovou slávnosťou v našej obci. Pozvanie na tento
ročník prijali DH Minciar z Kremnice, Zvolenská kapela zo
Zvolena a DH Kotáranka z Moravy. Počasie bolo tento rok
naozaj nádherné. Celý festival otvorila domáca DH Lúžňanka so svojím repertoárom prevažne ľudových piesní. Po nich
sa predstavila DH Minciar, ktorá u nás vystupovala po prvý
raz, rovnako ako aj Zvolenská kapela. Obe dychovky predviedli skvelé predstavenie a potešili všetkých prítomných
ľudí. Na záver sa prestavil hlavný hosť a to DH Kotáranka.
Táto dychová hudba sa u nás predstavila na jednom z prvých
ročníkov Lúžňanského barytónu a sme radi, že k nám zavítala aj teraz. DH Kotáranka hrala do tanca na tanečnej zábave až do neskorých večerných hodín. Členovia DH Lúžňan-
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ka ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k zorganizovaniu
tejto skvelej akcie. Už teraz sa tešíme
na ďalší ročník.
Tento rok nás čaká ešte viacero
akcií na ktoré sa veľmi tešíme, či už to
budú prehliadky dychových hudieb,
koncerty, súkromné oslavy.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nám venovali 2 % z dane,
obci Liptovská Lúžna a všetkým naším
priaznivcom a podporovateľom. Ďakujeme.
DH Lúžňanka

Lúžňanský barytón.

Foto: archív DH

Z ČINNOSTI FOLKLÓRNEJ SKUPINY LÚŽŇAN
Folklórna skupina Lúžňan zahájila rok 2019 tradičnou
bursou po dedine, ktorá sa konala 2. marca. Členovia FS
Lúžňan spolu s dobrovoľníkmi roztancovali celú dedinu.
Počasie nám prialo, občania boli dobre naladení, pohostinní
a tak sme spolu všetci prežili veselú sobotu, ktorá končila
fašiangovou zábavou v maskách v kultúrnom dome. Fašiangovanie Folklórnej skupiny Lúžňan pokračovalo 4. marca,
kde sme prijali pozvanie Folklórneho súboru Liptov a tak
sme sa spolu s nimi a bursovníkmi z iných dedín, ako napr.
z Liptovských Revúc, Liskovej, Černovej vytvorili fašiangovú
pochôdzku po ružomberskom námestí. Po sprievode mestom
sme pred obchodným centrom Adria a hotelom Kultúra
predviedli krátky program, následne sme zamierili do Veľkej

Fašiangový sprievod po dedine.

Fašiangové vystúpenie pred hotelom Kultúra v Ružomberku.

Vystúpenie na Morave v Lužnej pri Vsetíne.
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Foto: archív FS

dvorany, kde nasledovali školy tanca a tradičné pochovanie
basy. Pochovávanie basy sa v Liptovskej Lúžnej konalo ako
vždy, v utorok 5. marca do polnoci.
Po búrlivom fašiangovom období sme sa pripravovali na
vystúpenie na Moravu, konkrétne na jarmok v Lužnej pri
Vsetíne, na ktorý sme nacvičovali tanečné pásmo. Plánované
podujatie sa konalo dňa 4. 5 2019 a dopadlo úspešne. Spolu
s DH Lúžnanka sme rozveselili našou hudbou a spevom
bratov Čechov.
Keďže v poslednom období folklór zažíva znovuzrodenie,
je veľký záujem o vodenie tračiek na svadbách. Ľudia majú
opäť chuť vidieť a zažiť kúsok tradície.
Momentálne teraz pripravujeme pásmo Kraviarky. Spracovali sme zvyky z tejto oblasti a radi by sme sa o ne podelili aj s našimi občanmi. Program nebude len o nás, ale prídu
aj zaujímaví hostia z nášho okolia. Kultúrne podujatie sa
bude konať dňa 13. 7. o 19.00 v kultúrnom dome, ale viac už
neprezradíme. Len by sme vás chceli touto cestou pozvať na
naše predstavenie aby ste s nami zažili príjemný večer na
ľudovú notu.
Zdenka Šimková, členka FS Lúžňan

Z NAŠEJ MATRIKY
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25. 05. 2018 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
(GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, obec
nie je oprávnená zverejňovať údaje o narodených deťoch,
zomrelých občanoch a občanoch, ktorí uzavreli manželstvo. Na základe uvedeného zverejňujeme iba všeobecné
štatistické údaje.
ŠTATISTIKA K 25. 06. 2019
Narodení: 13, z toho 7 chlapcov, 6 dievčat. Prisťahovaní: 7, z toho 1 muž, 6 žien. Odsťahovaní: 14, z toho 4
muži, 10 žien. Umretí: 17, z toho 10 mužov, 7 žien.
Uzavretie manželstva v obci: 4. Uzavretie manželstva
mimo našej obce: 7. Počet obyvateľov k 21. 06. 2019:
2780, z toho 1386 mužov, 1394 žien.
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

VÍTALI SME NOVÝCH OBČANOV
Vitaj človiečik a dobre sa tu cíť!
Nádherným spevom rozospievaj byt.
Dieťa je najkrajším kvetom lásky a je aj budúcnosťou,
ktorá zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať malého človiečika
v skutočného človeka. To je najväčším životným úspechom.
Vítanie detí do života je významnou udalosťou nielen pre
samotných rodičov, rodinných príslušníkov, ale aj pre tých,
ktorí sa stali svedkami takejto radostnej a milej udalosti. Dňa
10. apríla 2019 priniesli pozvaní rodičia svoje ratolesti do
obradnej sály, aby boli ako noví občania narodení v roku 2018
privítaní do života. Spolu ich bolo 31, z toho 10 chlapcov a 21

dievčat. Po slávnostnom príhovore starostu našej obce sa
rodičia zapísali do pamätnej knihy a dostali malý darček pre
dieťatko i finančnú hotovosť 150 Eur.
Tento deň si nevieme predstaviť bez vystúpenia detského
folklórneho súboru Lúžňanček. Ich dojemné uspávanky
a básničky potešili srdcia všetkých prítomných.
Milí rodičia, želáme Vám, aby vaše deti vyrastali v zdraví,
obklopení láskou, porozumením a vrúcnym slovom. Vynasnažte sa, aby vo vašej rodine malo dieťatko vždy dobrú
pohodu, aby bolo obklopené láskou a starostlivosťou. Vytvorte mu šťastný domov, miesto, kde sa bude cítiť dobre
a bezpečne, kam sa bude vždy rado vracať.
OcÚ
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Foto: archív OcÚ

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Po roku sme sa opäť dočkali vytúženého a tak očakávaného karnevalu. Tento rok sa uskutočnil 12. januára 2019.
Mamičky vymýšľali a chystali masky pre svoje ratolesti.
Každé dieťa túži mať najkrajšiu masku a stať sa hrdinom zo
svojej obľúbenej rozprávky. Všetko bolo zrazu také iné,
atraktívnejšie, všetko hralo farbami. Bolo sa na čo pozerať.
Prekrásne masky plné fantázie zaplnili vyzdobenú sálu a začala sa promenáda. Nechýbali princezné, strigy, šašovia,
smrtky, piráti, kúzelníci, snehulienky, zvieratká a mnohé iné.
Všetky masky boli krásne a jedinečné. Preto na každú masku
čakala sladká odmena. No najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, pohladenie na duši a úžasné zážitky, na
ktoré budú deti dlho spomínať. Deviataci za ich hromadnú
masku dostali už tradične výbornú tortu. Nechýbala ani
tombola, ktorá bola veľmi bohatá aj vďaka tomu, že naši
sponzori boli srdeční a štedrí. O výbornú hudbu a úžasnú
karnevalovú atmosféru sa postaral už tradične náš DJ Michal
Veselovský. Po náročnom šantení prišlo na rad aj občerstve-

nie, deti dostali chutné žemle, šišky a čaj. Všetkým, ktorí
nám pomáhali zorganizovať túto prekrásnu akciu patrí naša
vďaka. Už teraz sa tešíme na budúci karneval.
RZ

Maska deviatakov.

Foto: archív ZRPŠ

LYŽIARSKY ODDIEL – TJ PARTIZÁN LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Uplynulú zimnú sezónu môžeme poväčšine hodnotiť
kladne, nakoľko poveternostné podmienky umožnili relatívne dlhú prevádzku lyžiarskeho vleku a podarilo
sa nám zorganizovať všetky podujatia, ktoré sme
mali v pláne činnosti na začiatok roka 2019.
Cena Veľkej Chochule je niekoľkoročným tradičným pretekom, ktorý netreba fanúšikom zimných
športov obzvlášť pripomínať. Teší nás záujem čoraz
väčšej verejnosti o lyžiarsky prechod Korytnica – Lipt.
Lúžna, kde sme chceli nadviazať na obdobie, kedy sa tento
prechod konal aj v minulosti na trochu pozmenenej trase.
Tento rok sme sa vrátili aj k preteku pre skialpinistov
Skialp Čierny Vrch.
Chceli by sme poďakovať všetkým účastníkom tohto preteku, ktorí sa ho vzhľadom na občasný nečakaný dážď
v tomto období zúčastnili a pevne veríme, že prídu aj o rok.

Každá z týchto akcií bola z hľadiska počtu účastníkov
a rentability rozdielna, oddiel však vynaložil maximálne
úsilie a náklady, aby sa spomenuté podujatia uskutočnili.
Po vykonaní jarnej údržby lyžiarskeho vleku
a ratraku nás v lete čaká malá chvíľka oddychu
a následne na jeseň začíname s kolotočom brigád na
opravách areálu, výmene častí unášačov, opravy na
ratraku a príprava vleku na každoročné revízie.
V závere ďakujeme všetkým členom LO, rodinám, priaznivcom lyžovania a priateľom, ktorí sa podieľali na prevádzke vleku, ratraku a akýmkoľvek spôsobom nezištne pomohli
pri organizovaní podujatí.
Výbor LO praje všetkým leto plné slnečných lúčov, zážitkov, oddychu a načerpanie síl do zvyšku roka.
Výbor LO

Prechod Korytnica – Liptovská Lúžna.

Preteky skialpinistov.

Preteky v obrovskom slalome.
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Foto: archív LO

FUTBAL
Po jesennej časti súťaže, ako nováčik VI. ligy A mužstvo
skončilo na 7. priečke. Do jarnej časti ročníka 2018/2019 sme
vstúpili zimnou prípravou spoločne s dorastom, ktorá prebiehala podľa tréningového plánu. Kondičná stránka sa budovala v teréne a technická stránka mužstva v telocvični ZŠ,
k tomu sme odohrali ešte prípravné zápasy na umelej tráve
v Ružomberku, kde sme z 3 zápasov 2 krát vyhrali. Zimná
príprava neprebiehala podľa môjho očakávania a to z toho
dôvodu, že dochádzka mohla byť na lepšej úrovni.
Som rád, že sa trénovalo spolu s dorastom, ktorý nám
doplnil hráčov do prípravných a majstrovských zápasov, ako
aj po iné roky. Na druhej strane chlapci dorastu sa pri A mužstve zlepšovali a pomohlo im to aj vo svojej kategórií, kde sa
po jesennej časti vyšplhali zo 14. posledného miesta na 10.
miesto čo im zaručilo záchranu v IV. lige dorast U19 skupina
B.
Prvé kolo jarnej časti nám vôbec nevyšlo, kde sme s prvým
mužstvom súťaže Likavkou prehrali na domácom trávniku
vysokým rozdielom to nám otvorilo oči a hráči si uvedomili,
že musíme hrať zodpovednejšie a dodržiavať taktiku, ktorá
bola daná. V ďalších zápasoch sme vyhrávali len u súperov,
kde sa nám darilo dobre brániť a po rýchlych protiútokoch
sme dávali rozhodujúce góly zásluhou T. Nosáka, ktorý sa
stal s pomocou celého mužstva aj najlepším strelcom súťaže

s 34 gólmi. Vyzdvihnúť chcem náš najlepší výkon jarnej
časti proti Ľubeli na ich ihrisku, kde s jedenástimi hráčmi
sme vyhrali 1:2 u súpera, ktorý na domácom ihrisku prehral
len s nami a skončil na druhej priečke v súťaži.
Celkové 7. miesto ako nováčik súťaže je lichotivé, ale viem
si predstaviť s takýmito hráčmi aj lepšie umiestnenie. Dúfam,
že do budúceho ročníka hráčsky káder zostane v základe
nezmenený a pri posilnení hráčmi z dorastu a „staronovými
hráčmi“ sa mužstvo pobije o predné priečky. Pretože dedinský futbal je postavený na hráčoch, ktorí majú zamestnanie
alebo školu mimo nášho regiónu a nie vždy sa môžu zúčastniť zápasov a tréningov v plnom počte. Preto chcem poďakovať hráčom, ktorí nastupovali za A mužstvo počas celej sezóny 2018/2019, za reprezentáciu nášho klubu a našej dediny, za dobré športové výkony, bojovnosť a obetavosť. Ďalej
chcem poďakovať asistentovi Jánovi Veselovskému, vedúcemu mužstva Jarovi Bullovi, celému výboru, všetkým funkcionárom a ostatným členom OFK Liptovská Lúžna, ktorí
prispievajú k fungovanie futbalu v našej dedine a samozrejme nášmu fanklubu a všetkým priaznivcom Lúžňanského
futbalu.
S pozdravom tréner A-mužstva
Peter Veselovský

6. LIGA LFZ
klub

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA B
zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Likavka

26

20

3

3

83 : 19

63

1. Zuberec

26

18

4

4

86 : 31

58

2. Ľubeľa

26

18

6

2

76 : 31

60

2. Záv. Poruba

26

18

3

5

76 : 37

57

3. Ludrová

26

15

4

7

56 : 48

49

3. Lisková

26

15

5

6

90 : 38

50

4. Važec

26

15

2

9

73 : 42

47

4. Lipt. Sliače

26

14

4

8

85 : 56

46

5. Lipt. Kokava

26

13

7

6

49 : 31

46

5. Liesek

26

14

3

9

64 : 42

45

6. Lipt. Teplá

26

13

5

8

74 : 53

44

6. Lipt. Hrádok

26

11

7

8

52 : 35

40

7. Lipt.Lúžna

26

11

4

11

64 : 68

37

7. Rabča

26

11

6

9

56 : 43

39

8. Dúbrava

26

10

5

11

54 : 56

35

8. Ruž.-Černová

26

10

4

12

68 : 60

34

9. Hubová

26

8

9

9

46 : 44

33

9. Istebné

26

10

3

13

66 : 81

33

10. Smreč.-Žiar

26

9

2

15

46 : 58

29

10. Lipt. Lúžna

26

9

2

15

44 : 77

29

11. Pribylina

26

8

4

14

46 : 65

28

11. Chlebnice

26

9

2

15

44 : 78

29

12. Lisková

26

5

5

16

31 : 63

20

12. Bešeňová

26

6

4

16

35 : 65

22

13. Ruž.-Černová

26

5

3

18

37 : 80

18

13. Diviaky

26

6

4

16

39 : 90

22

14. Bobrovec

26

2

1

23

21 : 98

7

14. Nižná

26

4

3

19

35 : 107 15

U 15 SK. A O UMIESNENIE
klub

U 13 KORMANOV POHÁR SK. A

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Ruž.-Černová

18

13

1

4

95 : 18

40

1. Lipt. Mikuláš

20

18

1

1

170 : 13

55

2. Lipt. Teplá

18

8

2

8

53 : 39

26

2. Ružomberok

19

17

1

1

117 : 13

52

3. Lipt. Lúžna

18

5

2

11

36 : 107 17

3. Lipt. Štiavnica

19

13

1

5

64 : 40

40

4. Lipt. Revúce

18

1

4

13

16 : 153

7

4. Ľubochňa

20

11

5

4

94 : 36

38

5. Val. Dubová

18

1

1

16

14 : 131

4

5. Lipt. Ondrašová

19

12

1

6

58 : 44

37

6. LM - Palúdzka

20

9

1

10

47 : 58

28

7. Lúčky

19

7

2

10

33 : 69

23

8. Lipt. Lúžna

20

4

3

13

26 : 73

15

9. Hrboltová

19

2

3

14

16 : 78

9

10. Lisková

19

2

2

15

28 : 100

8

11. Bobrovec

20

2

0

18

12 : 141

6
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Mužstvo žiakov.

A-mužstvo na Cyrilometodskom turnaji.

Starí páni na Cyrilometodskom turnaji.

Foto: archív OcÚ
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