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Vážení spoluobčania,
neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah
najkrajšieho obdobia roka. Vianoc! Pre každého známy
pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu
rodiny.

DECEMBER 2013

Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je
krásny dar, ktorý si želáme všetci. To, že nás čas Vianoc
vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti nás
napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja.
Veď počas celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí je pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky
zaslúženým darom. A preto sa pokúsme vytvoriť podobnú
atmosféru v našich domovoch a našich rodinách. Zachovajme si posvätnú úctu k sviatkom, sviatkom pokoja, lásky
a porozumenia.
A preto Vám, vážení spoluobčania chcem poďakovať
za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo uskutočnených
povinností, za prácu na Vašich pracoviskách, za prácu
v prospech nás všetkých.
Želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov, želám Vám aby sa splnili Vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Tým najmenším želám, aby si pod vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby svojou radosťou
a úsmevom obdarovali svojich rodičov.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

vIANOčNý PRíHOVOR
Keď človek prežíva v živote radosť, žiada sa mu výskať,
skákať, spievať. Jednoducho cíti potrebu vyjadriť navonok
čo prežíva.
A je to dobré. Veď aj Boh sa v zmysle knihy Genezis raduje
pri stvorení sveta: „A Boh videl, že je to dobré“.
Pán mal radosť zo svojho diela. Vďaka mu za to.
Napriek tomu čo sa dialo ďalej chce mať Boh naďalej
radosť z diela svojich rúk. A tak to po náležitej príprave
urobil znovu po svojom. Aby mal radosť. Dal seba samého
v príhodnom čase svetu. Zo spätného pohľadu dneška sa
nám to možno takto nejaví. Ale On sa chce radovať. Preto
sa po dôkladnej príprave mnohých generácií stal Betlehem
– Dom chleba.
O čo vlastne ide. My máme svoje predstavy radostí. Aj
Boh. Rozdiel je v tom, že tie Božie majú večnosť. To znamená
bez konca. Ešte som nestretol človeka, ktorý by sa nechcel
radovať do nekonečna. Mať ten pocit blaha a spokojnosti. Bez
konca. Betlehem je novým začiatkom cesty blaha. Nemusíte
mi veriť. To od Vás nežiadam. Skúste však v tichu jaskyne
narodenia vstúpiť do „večnosti“. Kto bol ten vie o čom píšem.
Na Vianoce si môžeme pripomenúť ďalší z mimoriadnych
dotykov Boha v našom živote. A ten dotyk má okrem iného
aj zmysel zažiť vnútornú radosť, že vôbec sme. Tešme sa,
prosím, ako sa tešili anjeli na Beit Sahur – poli pastierov, tešme

sa nezakalene z toho, že sme v živote nikomu neublížili, že
sme vďaka Božej milosti dokázali mnohé dobré veci, že sme
pozvaní žiť tak, aby mal z nás Boh radosť. Totiž vtedy sme
odbleskom Boha radostí, ktorý sa vtelil do Ježiša Krista narodeného v Betleheme, čo pripomínajú kresťanské Vianoce.
Prajem Vám všetkým z hĺbky seba samého milostiplné
a len Bohom požehnané sviatky Narodenia Pána.
Michal Fecko

Vôňa Vianoc v škole
V ovzduší cítiť vôňu Vianoc. Aj v škole. Zdá sa, že sa už
stávame nielen my dospelí, ale aj deti (chvála Bohu), imúnnymi voči falošnému pozlátku komercie, ktorá už od začiatku
októbra masíruje našu myseľ dotieravými reklamami. Predsa
len v našej obci majú svoje miesto tradície, v rodinách i vo
veľkej školskej rodine sa pripomína najmä duchovné posolstvo vianočných sviatkov. Často máme pocit, že žijeme v dobe
pomýlených hodnôt. Potom prekvapí a poteší príhoda, ktorá
sa mi stala v triede. Všetky deti sa tešia na darčeky, je to prirodzené. Pri otázke, čo by si najviac priali nájsť pod vianočným
stromčekom, som od sotva osemročných stvorení očakávala
darčeky typu bábiky Monster High, antigravitačné autíčka,
či playstation... Jeden chcel, aby sa mali všetci v rodine radi,
iný, aby starký vyzdravel, ďalší, aby si maminka konečne
oddýchla, aby sa ocko vrátil zo zahraničia... a najkrajšie
bude, že sa narodí Ježiško. Dojalo ma to, všedný deň hneď
nadobudol čaro sviatočnosti.
Vráťme sa do bežného kolobehu školských dní. V septembri zasadlo do školských lavíc 230 žiakov (je to o 100 menej
ako pred ôsmimi rokmi). Na stupni primárneho vzdelávania
sme otvorili 5 tried, na stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania 6 tried. V školskom klube detí pracujú dve denné oddelenia. Edukačný proces v základnej škole zabezpečuje devätnásťčlenný pedagogický zbor, na prevádzke školy sa podieľa
6 prevádzkových zamestnancov, celkový počet zamestnancov
organizácie vrátane materskej školy a školskej jedálne je 35.
Školský vzdelávací program S úsmevom za poznaním nadväzuje na program predprimárneho vzdelávania materskej
školy. Vo všetkých ročníkoch sa zavŕšila školská reforma, ktorá priniesla aj pozitívne zmeny do výchovno-vzdelávacieho
procesu, no v mnohom viac uškodila a priniesla chaos, o čom
svedčia nepriaznivé výsledky Slovenska v medzinárodných
meraniach. V budúcom školskom roku sa pripravuje reforma
reformy v štátnom vzdelávacom programe.
V našej škole sa snažíme, aby bola miestom, kde sa žiaci
dobre cítia, aby pre nich učenie nebolo len mučenie, aby mali

možnosť rozvíjať sa v tom, čo ich baví. Zároveň si držíme
svoj štandard, nezľavujeme v nárokoch. Vo voliteľnej časti
edukačného programu sa zameriavame na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky už od prvého ročníka, na rozvoj
čitateľskej a matematickej gramotnosti, ale aj na regionálnu
a prosociálnu výchovu. Využívame informačno-komunikačné
technológie, aj vďaka úspešným projektom obce a vedenia
školy sa môžeme pochváliť vynovenými účelnými priestormi
a serióznym vybavením modernou didaktickou technikou
a učebnými pomôckami.
Legislatíva nám priniesla zmeny vo financovaní mimoškolskej činnosti žiakov, keď štát poskytuje financie obci
a obec rozhoduje o ich využití. Napriek značnému zníženiu
dotácie sme zriadili 19 záujmových útvarov rôzneho zamerania, žiakom umožňujeme navštevovať aj viac krúžkov bez
finančného príspevku od rodičov. Zapájame sa do predmetových súťaží a olympiád, na úrovni školy organizujeme rôzne
kvízy, súťaže a projekty. Od začiatku školského roka sme
zrealizovali zbery druhotných surovín, podujatia v rámci mesiaca úcty k starším, medzinárodný deň školských knižníc,
projekt Rozhodneš sa správne, týždeň Hovorme o jedle (Deň
chleba, Deň jablka, Jedzte a hýbte sa...), Mikulášsku slávnosť
v spolupráci s rodičovským združením, viaceré predmetové,
športové a zábavné súťaže.
V čase adventu naozaj v škole cítiť vôňu Vianoc. Nielen
preto, že krásny strom na chodbe i tie menšie v niektorých
triedach voňajú čečinou, že medovníčky, ktoré pečieme
a zdobíme, voňajú medom a škoricou... Cítiť tú atmosféru,
čaro očakávania a radosti. Tešíme sa, že sme verní dvadsaťročnej tradícii pripravili pekný program pre verejnosť obce,
aj keď viacerí účinkujúci ochoreli a niektoré čísla programu
sme museli vynechať. Túžime po pokoji, rovnováhe, harmónii
v živote plného stresu a nekonečných povinností. Darujme
deťom nielen hmotné darčeky, darujme im čas a lásku.
Šťastné a veselé 
Mgr. Eva Halamová

DETI A VIANOCE
Tak ako každý rok s blížiacim sa koncom kalendárneho
roka prichádzajú k nám tie najčarovnejšie sviatky – Vianoce. Kto viac sa teší vianočným sviatkom ak nie naše deti?
A ruku na srdce aj nám starším sa vynorí množstvo pekných
spomienok na tieto sviatky. Čas Vianoc je aj čas bilancovania. Treba sa obzrieť späť, čo sme v minulom roku
dokázali, čo sme nestihli, čo nás ešte
čaká. Nie je tomu inak ani v materskej
škole. V zmysle školského zákona,
materská škola okrem sociálnej funkcie
plní aj funkciu vzdelávaciu. V septembri
nastúpilo do MŠ 52 detí. Boli rozdelené do
dvoch tried. Po septembrovej adaptácií nových
detí sme pracovali podľa školského vzdelávacieho
programu Pramienok. Deti postupne prechádzali jednotlivými obsahovými celkami, v septembri spoznávali svojich
kamarátov, učiteľky, prácu zamestnancov MŠ, priestory
MŠ a postupne aj cestu z domu do MŠ a naopak. Mesiac
október bol venovaný poznávaniu prírody, jej zmien
v jeseni, deti spoznávali dary jesene a postupne rozlišovali
pojmy ovocie, zelenina a ich význam pre zdravie človeka.
Potom spoznávali ľudské telo a funkciu jednotlivých orgánov.
V novembri sme venovali pozornosť doprave a dopravným

značeniam, svetelným signálom a dopravným prostriedkom.
Po odprevadení lastovičiek do teplých krajín, deti spoznávali
regionálne zvyky a tradície v tematickom celku Pradulienky.
A je tu december, ktorý sme zahájili nácvikom programu k sv.
Mikulášovi. Deti sa s chuťou naučili básničky, piesne aby sa
pred Mikulášom nemuseli červenať. A Mikuláš aj
prišiel, deti sa postavili pred neho s pekným
programom, niektoré tie menšie sa
skryli aj pod stôl a spievali pod stolom. Mikuláš ich za to obdaroval
sladkými balíčkami, zašpásovali si
aj s čertom a páčil sa im pekný biely
anjelik. Adventný čas je aj obdobím
príprav na Vianoce. V chodbe MŠ svieti
vianočný stromček, s deťmi robíme vianočné
pozdravy, dekorácie, ikebany, ozdobujeme
medovníčky a nacvičujeme program na vystúpenie do kultúrneho domu v predvianočnom
čase. Pri práci s deťmi si pani učiteľky zároveň robili
pedagogickú diagnostiku a zisťovali schopnosti deti, ich klady
aj nedostatky vo vzdelávacích oblastiach psychomotorickej,
kognitívnej a sociálno-emocionálnej. Veľké nedostatky sa
objavili vo výslovnosti deti a grafomotorike. Jednou z úloh

MŠ je pripraviť predškolákov na vstup do ZŠ, zároveň veľmi
dôležitou podmienkou vstupu dieťaťa do ZŠ je správna výslovnosť hlások a hláskových skupín, veď ako sa budú učiť
čítať a písať, keď nevedia hlásky vysloviť, zamieňajú si ich,
vynechávajú atď. Využili sme zmenu financovania záujmovej
činnosti v zmysle platnej legislatívy a podali sme žiadosť na
zriadenie záujmových útvarov na obec L. Lúžna, ktorá dostala
príspevky štátu na záujmové vzdelávanie. Bol zriadený útvar
Šikovné jazýčky, ktorý je zameraný na rozvoj komunikačných
zručností. Útvar vedie logopedický asistent na našej MŠ.
Snažíme sa pomôcť deťom aj rodičom aby nemuseli cestovať
za logopédom do zariadení v Ružomberku, Dolnom Kubíne
atď. Týmto deťom sa poskytuje v rámci útvaru aj rôzny metodický a cvičebný materiál, aby mohli doma s nimi pokračovať rodičia. V MŠ máme aj útvar Hravé stretnutia s bibliou,
ktorý vedie pán kaplán Mgr. Vincent Pollák. V snahe pomôcť
deťom aj škole po stránke finančnej, v spolupráci so SZUŠ
DOTYK sú zriadené krúžky výtvarný, ktorý navštevujú deti
5-6 ročné. Krúžok pomáha deťom rozvíjať grafomotorické
zručností, experimentujú s výtvarným materiálom a tak si
rozvíjajú estetické cítenie. Tanečný krúžok, ktorý navštevujú
deti 4 ročné rozvíja pohybovú obratnosť, cit pre rytmus a pod.
Deti z tohto krúžku pod vedením p. učiteľky na Mikuláša
predviedli pekný tanček svojim rodičom. Všetkým vedúcim
krúžkov patrí vďaka za ich tvorivú prácu. Financie z krúžkov
SZUŠ DOTYK sú použité na prevádzkové náklady MŠ.
Práca s deťmi počas výchovno-vzdelávacieho procesu dopoludnia v triedach je náročná, sťažená maximálnym počtom
detí. Hoci máme MŠ peknú, zateplenú je tu príjemne, útulne
a nemrzneme ako po iné roky, boríme sa s nedostatkom
financií na prevádzku. Prevádzku MŠ si odsúhlasili rodičia

na prvom rodičovskom združení od 6:15 do 16:30 hodiny.
Teda 10 hodín denne deťom od troch rokov, poskytujeme
vhodné, bezpečné a hygienické prostredie v zmysle platných
zákonov pre MŠ aj pri nedostatku financií. Bolo by potrebné
novšie interiérové vybavenie v mladšom oddelení, ktoré sa
rokmi opotrebovalo aj novšie edukačné pomôcky. Finančné
príspevky štátu na predškolákov využívame veľmi skromne
na nákup didaktických pomôcok a spotrebného materiálu.
Tieto financie sú účelovo viazané a nemôžu sa použiť na
prevádzkové náklady. Vieme, že ekonomická situácia v štáte
nie je naklonená predškolským zariadeniam a sú ponechané na miestne samosprávy, ktoré musia hľadať možnosti
ako tieto zariadenia financovať. Rozpočet MŠ bol v tomto
kalendárnom roku doslova likvidačný. Iba po kompromise
vedenia ZŠ a zriaďovateľa sa podarilo posledné dva mesiace
roka preklenúť. Je len na kompetentných v našej obci, či
predškolské zariadenie bude prevádzkované, alebo padne.
S čím sa trápi vedenie a ostatní zamestnanci však naše deti
nepociťujú, snažíme sa im dopriať každodenný program
s rôznym zameraním.
Za spoluprácu pri výchove sa chceme poďakovať rodičom
našich detí, mamičkám za prípravu balíčkov na Mikuláša,
Rodičovskému združeniu pri ZŠ, ktoré je deťom v MŠ vždy
nápomocné pri organizovaní spoločných podujatí ako je Mikuláš, fašiangy, vianočné besiedky, vedeniu ZŠ za pomoc pri
vedení, obci Liptovská Lúžna za dofinancovanie prevádzky
MŠ a príspevok do balíčkov na Mikuláša.
Na chvíľu zabudnime na starosti, nech je už pokoj, čas
vianočný, keď stromček sa ligoce, prajeme vám zo srdca
prekrásne Vianoce.
Vedenie MŠ

Vianočné zamyslenie
Prednedávnom mi istý chlapec dal takúto hádanku: Čierna mačka sedí pred oknom a hľadí do miestnosti.
Biela mačka sedí pri tom isto okne a hľadí von. Prečo sa mačky navzájom nevidia?
Keďže som netušila, že ide o detský žart, brala som hádanku vážne a vymýšľala som rozličné logické odpovede:
Obidve mačky sú slepé. Odpoveď nebola správna. Vonku aj v miestnosti je tma. Zasa som neuhádla. Oblok
má nepriehľadné sklá. Opäť som sa mýlila.
Keď som sa po chvíli uvažovania vzdala, chlapec sa na mňa usmial a prezradil mi správnu odpoveď: Čierna
mačka sa tam pozerá o ôsmej hodine ráno a biela o tretej hodine popoludní.
Hoci išlo o detský žart, priviedol ma k zamysleniu, prečo sa tak málokedy stretnú štedrosť s vďačnosťou. Ony
sa totiž nemôžu stretnúť z týchto dôvodov:
Štedrosť sa stále ponáhľa
a vďačnosť je vždy lenivá.
Štedrosť nestíha
a vďačnosť má stále dosť času.
Štedrosť má ostrý zrak,
vďačnosť je takmer slepá.
Štedrosť je ako biela mačka, ktorá hľadí stále von, aby videla tých druhých,
kým naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.
A tak prajem v tieto vianočné chvíle, aby sa nám všetkým podarilo otvoriť to imaginárne okno našej duše a tak
sa umožnilo aspoň chvíľkové stretnutie niečej štedrosti s našou vďačnosťou.
V. Stašová, vychovávateľka

Práce vykonané v 2. polroku 2013
V letných mesiacoch sme odstránili oplotenie školského
dvora na vyšnom konci, nakoľko bolo neustále poškodzované. Tiež bola odstránená dreváreň, ktorá už neslúžila svojmu
účelu. Pri dome smútku sme opravili poškodenú zámkovú
dlažbu a dlaždice.
Neustále musíme opravovať poškodený medokýš Kubo.
Toto leto sme opravili a vymenili válovce na odvod vody a betónovú dlažbu. Zamerali sme sa aj na opravu fasád niektorých
obecných budov a to budovu u Kuľkov, hospodársku budovu,
zdravotné stredisko a futbalové šatne. Opravili sme aj omietky
vo vyšnej škole a miestnosti sme vybielili.
Pri výjazde z miestnych komunikácií na štátnu cestu
sme umiestnili dve nové zrkadlá (u Fidesa, Krivý kút). Zo
získaných finančných prostriedkov sme vyasfaltovali časti
niektorých miestnych komunikácií (pri nižnom cintoríne,
u Slamy, na pomník)

Na kanalizáciu sme napojili obecný penzión Salatín
a budovu Materskej škôlky kde boli zvlášť zložité terénne
podmienky. Práce pokračovali aj pri telocvični. Napojili sme
kanalizáciu a položili zámkovú dlažbu pred vstup. Tiež sme
museli zrealizovať novú elektrickú prípojku z trafostanice, nakoľko existujúca by nepostačovala na predpokladanú záťaž.
Najväčšou investičnou akciou v uplynulom roku bola
výstavba zberného dvora – 1. etapa. Pri tejto stavbe nám
komplikoval výstavbu podmočený terén, ktorý bolo potrebné
odvodniť a tiež rastlá skala, ktorú sme museli rozbíjať. Po
úprave terénu boli položené panely a vybudovaný prístrešok
na kontajnery a techniku. Finančné prostriedky na výstavbu
sme získali mimo rozpočtu obce a na dokončenie budeme
potrebovať ďalšie – o čo sa pokúsime v budúcom roku.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

Napájanie penziónu Salatín na kanalizáciu.

Práce na telocvični.

Asfaltovanie pri nižnom cintoríne.

Pripojenie MŠ na kanalizáciu.

Zložitý terén pri napájaní MŠ na kanalizáciu.

Opravy zastávok.

Zberný dvor
Spracovateľom projektovej dokumentácie je A-projekt,
Ing. Ján Potoma Ružomberok. Účelom výstavby je vybudovanie a prevádzkovanie zberného dvora v obci ako vyhradenej
plochy pre príjem, zhromažďovanie a separovanie odpadov
v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Urbanisticky
je situovaný do voľného priestranstva v blízkosti obecného
úradu, vedľa potoka Lúžňanka. Zberný dvor bude prístupný
cez most a miestnu komunikáciu pri obecnom úrade.
Navrhovaný zberný dvor bude preberať nasledovné
druhy odpadov: papier, kovový odpad, plasty, sklo, textílie,

Odvodňovanie terénu.

elektroodpad, nebezpečný odpad (autobatérie, žiarivky),
pneumatiky, drobný stavebný odpad.
Stavba je situovaná v otvorenom priestranstve, pričom
jej nepriaznivé účinky na životné prostredie okolia sú hluk
a pach. Návrhom modernej technológie sú uvedené faktory
znížené na prístupnú mieru.
Uskladnenie odpadu bude realizované v jednotlivých
skladoch podľa druhu odpadu.
Bc. Pavol Husarčík, prednosta OcÚ

Priestor zberného dvora.

Z činnosti mS SČK Liptovská Lúžna za II. polrok 2013
Mobilný odber krvi 30. 8. 2013
Dňa 30. 8. 2013 na mobilnom odbere krvi darovalo krv 39
darcov. Z toho bolo 10 prvodarcov a 29 viacnásobných darcov. Všetkým sa chceme v mene výboru MS SČK Lipt. Lúžna
poďakovať za ochotu darovať túto vzácnu tekutinu a tým
pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Tiež sa chceme
poďakovať všetkým členom MS SČK, ktorí sa podieľali na
organizovaní mobilného odberu krvi pod vedením Gabriely
Bullovej. Pracovníkom obec. úradu, ktorí boli nápomocní pri
zabezpečovaní občerstvenia pre darcov a v neposlednom rade
aj mobilnej odberovej jednotke z NTS z Banskej Bystrice. Na
základe takej krásnej účasti sme sa rozhodli pokračovať práve
v mobilnom odbere, ktorý máme naplánovaný na január 2014.
Presný dátum včas oznámime. Poprípade bližšie informácie
na našej stránke: www.msck-luzna.estranky.sk Ďakujeme.
Naši darcovia: Veselovská Jana, Veselovský Tomáš,
Fonfusová Milena, Potkanová Dominika, Mlynarčík Marek,
Cárach Tomáš, Bullová Anna, Kajdová Vierka, Dudašová
Irena, Kurpašová Janka, Hubová Janka, Črepová Irena,
Mydliarová Ľuboslava, Pillerová Elena, Glemba Marek,
Vierik Tomáš, Ivan Jánošík, Vincent Pollák, Eva Veselovská,

Darcovia krvi.

Odber krvi.

Janka Šomegová, Darina Fidesová, Ján Janiga, Ján Mydliar,
Miroslav Huba, Albín Husarčík, Jana Poliaková, Juraj Poliak,
Janka Veselovská, Zuzanna Lehotská, Peter Pikna, Gabrela
Bullová, Peter Huba, Veronika Mydliarová, Janka Veselovská,
Katarína Poliaková, Jozef Mydliar, Marta Vieriková, Gabriela
Vieriková, Peter Mydliar.
Kurz prvej pomoci
Dňa 28. 9. 2013 sme uskutočnili kurz prvej pomoci. Bol
určený hlavne našim členom ako aj žiadateľom o vodičské
oprávnenie. Zúčastnilo sa ho 8 našich mladých členov 7 študentov a dokonca aj jeden pán zo susedného okresu. Poučné
a užitočné školenie nám prišla predniesť pani PhDr. Bc. Eva
Moraučíková PhD. inštruktorka prvej pomoci z Katolíckej
univerzity – Fakulty zdravotníctva.
Veríme, že do budúcnosti sa nám podarí získať viac
mladých ako aj starších ľudí zo širokého okolia a priviesť
ich k tomuto školeniu. Nikdy nevedia kedy budú v život
ohrozujúcej situácii, keď bude potrebné niekomu pomôcť.
Tak ako aj naše dlhoročné členky a členovia si zodpovedne
obnovujú svoje vedomosti v podávaní prvej pomoci.
Sme tu pre všetkých čo prejavia záujem a nemáme problém zorganizovať kurz keď sa prihlásia aspoň 10 ľudia.

Školenie prvej pomoci.

Krásne a požehnané Vianoce a Nový rok 2014
Maličký anjelik v okne stál a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial.
Aby v novom roku zdravie, šťastie lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
Keď Boh otvoril okno na nebi, opýtal sa ma: „Aké je tvoje vianočné prianie?“
Odpovedal som: „Pane, prosím, staraj sa o rodinu, ktorá číta túto správu a daj jej zdravia a lásky po celý budúci rok.“
Želajú v mene výboru MS-SČK L. Lúžna Stašová a Targošová.

Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor podobne ako v uplynulých
rokoch pokračoval vo svojej činnosti aj v druhej polovici roka
podľa ročného plánu práce, ktorý si vytýčil na začiatku roka.
Okrem schôdzkovej činnosti, príprave družstiev na súťaže,
údržby zbrojníc a zverenej techniky sme sa aj v tomto roku
podieľali na kultúrno-spoločenskom živote v obci. Po plese
a májovej veselici sme v júli usporiadali Hasičské odpoludnie,
ktoré ma už svoju tradíciu a je neodmysliteľnou súčasťou
letných prázdnin a akcii v tomto období. Súťaž hasičských
družstiev, ukážky hasenie a dobrá zábava aj v tomto roku
pritiahli na futbalové ihrisku veľa priaznivcov hasičského
zboru čo nás ako organizátorov teší a zároveň povzbudzuje
do ďalšej činnosti. Ďakujem za prejavenú priazeň, ktorú si
ako organizátori nesmierne vážime a budeme sa snažiť Vás
nesklamať a aj v budúcom období v týchto akciách pokračovať. Už za pár dní budete mať možnosť zabaviť sa spolu
s nami na tradičnej Štefánskej zábave a 22. februára 2014 na
Hasičskom plese.
Zásahová činnosť zboru v uplynulom roku nebola žiadna,
čo vypovedá o tom ako vy občania zodpovedne pristupujte
k ochrane pred požiarmi, a že tam kde je dobrá prevencia
nie je potrebná represia. To že sme nemuseli zasahovať pri
požiaroch neznamená, že nie sme na ne pripravený.
Technika ako aj členovia sú nepretržite pripravený v prípade potreby pomôcť a preto je potrebné raz začas preveriť

pripravenosť cvičným poplach ako tomu bola napríklad 20.
októbra, kedy bol v našej obci vyhlásený poplach a spoločne
s L. Osadou a L. Revúcami sme vykonali taktické cvičenie na
likvidáciu požiaru senníka na farme v Lipt. Revúcach.
Výcvik hlavne mladšej generácie sa potom využíva na
reprezentovaní zboru v hasičskom športe.
Tento rok sme sa opäť zaradili medzi najlepšie súťažné
družstva v okrese o čom svedčia umiestnenia našich mužov
a žien na hasičských súťažiach. Po vlaňajšom sklamaní na
okresnej previerke pripravenosti DHZ sa naši muži a ženy
tento rok v Stankovanoch umiestnili zhodne na 2. miestach.
V pohárových súťažiach sa im tiež darilo, keď muži z desiatich štartov priniesli 6 pohárov za umiestnenie v prvej trojke
a ženy zo šiestich súťaží štyri z toho boli tri za 1. miesto.
Prostredníctvom týchto riadkov by som sa chcel poďakovať
všetkým členom zboru, ktorí sa počas roka aktívne podieľali
na podujatiach poriadaných zborom za ich obetavú prácu,
vedeniu obce za príkladný prístup k plneniu si povinností na
úseku ochrany pred požiarmi a Vám drahí spoluobčania za
prejavenú dôveru a podporu počas celého roka 2013.
Do nového roka prajem Všetkým veľa zdravia, šťastia
a božieho požehnania nech sv. Florián ochraňuje naše príbytky aby bol aj rok 2014 podobne ako uplynulý bez požiarov
a vyčíňania prírodných živlov.
Kamil Weiss, veliteľ hasičského zboru

Cvičenie.

Družstvo mužov.

Družstvo žien.

Hasičské odpoludnie.

OZNAM
Vážení spoluobčania, začiatkom mesiaca november sa do vašich poštových schránok dostal leták od spoločnosti
m EBC.eur, s. r. o, ktorá ponúkala rozbor vody na obsah dusičnanov a celkovú mineralizáciu vody vo vašich studniach.
V tomto letáku bolo nesprávne uvedené, že pri mestských a obecných vodovodoch sa nemeria obsah dusičnanov.
Obec ako správca vodovodu v nižnej časti obce dáva pravidelne robiť rozbor vody, ako to ukladá zákon, organizácii, ktorá ma na to oprávnenie. Pre našu obec to realizuje ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV
DOLNÝ KUBÍN. Rozbor realizuje v zmysle nariadenia vlády SR č. 496/2010, ktorým sa dopľňa nariadenie vlády SR
č. 354/2006 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu. V tomto rozbore je zrealizovaný aj obsah dusičnanov. Úprava vody v obecnom vodovode je riešená
cez zariadenie, ktorého dodávateľom je WALEON Košice. Rozbor vody sa taktiež pravidelne realizuje podľa zákona
v 24 b. j. na vyšnom konci kde je na úpravu vody využívané ionizačné zariadenie.
Teraz je už len na vás vážení spoluobčania, ako ku ponuke vyššie uvedenej spoločnosti pristúpite.
Bc. Pavol Husarčík, prednosta OcÚ

Čo nové u seniorov?
Otázka prežitia staroby je v prvom rade záležitosťou samotného seniora. Je len na ňom, ako sa rozhodne obdobie
poproduktívneho veku prežiť. Jednému stačí, ak sa utiahne
v domácnosti v kruhu svojich najbližších, prípadne ostane
sám a je spokojný, keď ho nikto nevyrušuje. S ľuďmi sa stretne len v obchode alebo pri návšteve lekára. Iný sa samote
vyhýba. Pokiaľ mu zdravie dovolí, je stále v styku s ľuďmi.
Nájde si čas na návštevu svojich detí, vnúčat, suseda, alebo
pri prechádzke s náhodným okoloidúcim si má čo povedať.
Členstvo v našej ZO Jednoty dôchodcov je zárukou aktívneho prežitia staroby. Člen si pri spoločných stretnutiach
zredukuje zdravotné problémy, podporí pozitívne myslenie,
skvalitňuje komunikáciu, čím zároveň zvyšuje celkovú kvalitu svojho života.

Akcie, ktoré naša ZO pripravuje nemôžu nijako negatívne pôsobiť na seniorov, pretože sa ich snažíme prispôsobiť
schopnostiam, možnostiam i zdravotnému stavu členov.
Z našich aktivít v druhom polroku t. r. vyberám:
– spoluúčasť na oslavách 35. výročia založenia Folklórnej
skupiny v Lipt. Lúžnej
– spoluúčasť na obecnej oslave 1150. výročia príchodu
vierozvestcov Cyrila a Metoda
– zájazd do Podhájskej organizovaný spolu s ZO JDS
Lisková spojený s pobytom na kúpalisku
– pobyt v prírode s opekačkou pod Čiernym Vrchom
– účasť na posedení pri guláši v Lipt. Štiavnici (organizátor
OO JDS Ružomberok)

– turistický pochod Ľubochnianskou dolinou (organizátor
OO JDS Ružomberok)
– oslava 4. výročia založenia ZO a zároveň vzniku speváckej skupiny pri ZO (v programe účinkovala speváckej
skupina)
– účasť na zájazde do Talianska (organizátor OO JDS
Ružomberok)
– spomienka na SNP pri príležitosti 69. výročia (príhovor
p. Kuchtu)
– účinkovanie speváckej skupiny pri ZO so svojim programom na prehliadke speváckych skupín v Liptovských
Sliačoch (akcie sa zúčastnili aj ostatní členovia ZO)
– účinkovanie speváckej skupiny pri ZO s novým harmonikárom p. Banášom Františkom na posedení s jubilantmi
obce (akciu organizovala Obec Liptovská Lúžna)
– posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
s kultúrnym programom speváckej skupiny pri ZO
– zájazd do Rajeckej Lesnej (obhliadka dreveného betlehema) spojený s kúpaním v Rajeckých Tepliciach
a obhliadkou Budatínskeho zámku (drotárske múzeum)
– Mikulášske posedenie s kultúrnym programom speváckej skupiny pri ZO pod názvom Predvianočný čas
– členské schôdze – lx mesačne
– zdravotné prednášky – takmer na každej členskej schôdzi

V každom veku je niečo krásne. Aj chvíle staroby majú
svoje čaro, závisí to len od nás, ako si ich spríjemnime. A kto
sa nudí a je sám, nech príde medzi nás. V našej organizácii
ho radi privítame.
Kováčová Anna, tajomníčka ZO

Súťaž seniorov
VÚC Žilina a Centrum sociálnych služieb Likavka zorganizovali krajské športové hry seniorov v Liskovej. Našu
obec úspešne reprezentovali Marek Kuchta, Štefan Husarčík a František Turoň, ktorí obsadili medailové pozície.

Posedenie pre jubilantov
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú
búrku. Čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas. Čas
života je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi
vráskami tvár. Vek však tají múdrosť života. Bielučký vlas
skrýva dávne starosti a útrapy, ktoré do tváre vpísal čas. No
i táto etapa života má svoje kúzlo a čaro. Človek je bohatší
o životné skúsenosti, ale najmä o plodne prežité roky. Lebo
veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch
jeho práce. Šťastie človeka nespočíva v jeho spokojnosti, ale
v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť nie je v tom,
koľko toho vie človek sám, ale v tom, ako svoju múdrosť vie
odovzdávať iným.
Ani mi nezabúdame na našich starších občanov a tradične v mesiaci október pripravujeme pre nich posedenie. Ani
tento rok tomu nebolo inak. Dňa 24. 10. 2013 sa uskutočnilo
stretnutie s jubilantmi, ktorí sa v tomto roku dožili 60, 65,

70, 75, 80 a 85 rokov. Spolu bolo pozvaných 112 hostí. Našim
hosťom sa prihovoril starosta obce. Túto významnú chvíľu
im spríjemnili deti z folklórneho súboru Lúžňanček a žiaci
z literárno-dramatického krúžku. Ich dojemné vystúpenie
sprevádzané harmonikou a flautou potešilo srdcia všetkých
prítomných. Svojich rovesníkov prišli potešiť aj členovia
speváckej skupiny ZO JDS v Liptovskej Lúžnej. Spolu s nimi
si zanôtili aj hostia. Dychová hudba Lúžňanka roztancovala
a potešila srdcia všetkých prítomných. Bolo úžasné vidieť
ako sa všetci zabávajú a rozoberajú zážitky zo svojich mladých čias.
Všetkým jubilantom želáme pevné zdravie, aby sa im
vyhladili vrásky na čele, aby im nezhaslo nadšenie pre všetko
dobré a krásne, čo ich v živote obklopuje.
PhDr. Eva Veselovská

Z našej matriky 2013
Narodenie:
Tamara Žihlavníková, Patrik Tišťan,
Lea Bartíková, Klaudia Stašová,
Lukáš Glemba, Vanesa Veselovská,
Nikola Fidesová, Matúš Martinovič, Ema
Mydliarová, Katarína Chlepková, Lívia Rakučáková, Noemi Želonková, Kristína Mlynarčíková, Adela
Veselovská, Michal Vanyšev, Zara Pravotiak, Jakub Švirloch,
Samuel Veselovský.
Sobáš:
Jozef Adamčiak a Monika Golierová, Mgr. Michal Franko a Mgr. Silvia Mydliarová, Stanislav Martoš
a Ing. Simona Stašová, Rastislav Črep
a Adriana Kubasová, Roman Ratulovský a Ing. Mária Glembová, Branko Bačík
a Mgr. Katarína Črepová, Mgr. Jakub Valušiak a Bc. Lucia
Sirotová, Michal Sirota a Lucia Grebáčová.
Sobáš mimo našej obce:
Michal Veselovský a Mária Polónyová, Ján Malcho a Denisa
Veselovská, Michal Veselovský a Soňa Kačaljaková, Juraj
Veselovský a Martina Bleskáňová, Juraj Kurpaš a Lucia Havčová, Tomáš Kurpaš a Aneta Matejová, Jozef Dudáš a Monika
Pokrivková, MUDr. Ján Midriak a Lenka Vieriková, Milan

Mach a Alžbeta Veselovská, Ing. Marek Veselovský a Zuzana
Košecová, Branislav Veselovský a Mgr. Denisa Mydliarová.
Úmrtie:
Ján Husarčík, 87 r., Stanislav Veselovský,
64 r., Štefan Valušiak, 34 r., Vlasta Sirotová, rod. Stašová, 59 r., Paulína Ondrášiková, rod. Tišťanová, 88 r., Anna
Črepová, rod. Furendová, 90 r., František
Veselovský, 89 r., Anna Samolejová, rod.
Šimková, 71 r., Veronika Targošová, rod. Fidesová, 68 r.,
Stanislav Banáš, 56 r., Mária Sirotová, rod. Valušiaková, 66
r., Júlia Samolejová, rod. Chlepková, 81 r., Vincencia Chlepková, rod. Veselovská, 80 r., Anna Banášová, rod. Bullová,
93 r., Ladislav Serafín, 74 r., František Kajda, 61 r., Veronika
Veselovská, rod. Tišťanová, 59 r., František Soják, 72 r., Štefan Črep, 89 r., Anna Mlynarčíková, rod. Jánošíková, 90 r.,
Božena Brezniaková, rod. Veselovská, 88 r., Ján Svrčan, 66 r.,
Štefan Glemba, 39 r., Júlia Kurpašová, rod. Črepová, 83 r.,
Alojzia Švandová, rod. Veselovská, 72 r., Ervína Stašová, rod.
Veselovská, 81 r., Františka Črepová, rod. Valušiaková, 89 r.,
Tomáš Burian, 79 r., Tomáš Chlepko, 85 r., Juliana Veselovská,
rod. Samolejová, 82 r., Jolana Črepová, rod. Serafínová, 87 r.,
Helena Veselovská, rod. Samolejová, 81 r., Igor Huba. 50 r.,
Miriam Fukasová, rod. Dudášová, 39 r., Ondrej Veselovský,
84 r., Dušan Šomega, 66 r.

Štatistika: narodení: 18, prisťahovaní: 24, odsťahovaní: 24, umretí: 36, počet obyvateľov k 10. 12. 2013: 2.856.
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Základná organizácia Liptovská Lúžna
Rok 2013 uplynul ako voda. Ani sme sa nenazdali a sme
pred dverami jedného z najdôležitejších rokov, pred dverami
roku 2014.
29. 8. 2014 bude už 70 rokov od začiatku Slovenského
národného povstania (ďalej SNP). Naša organizácia by bola
veľmi rada, keby sme si túto udalosť nepripomínali len my
„Odbojári“, ale aj vy občania. Musíme si uvedomiť, že je dôležité nezabúdať na hrôzy vojny a na ľudí, ktorí pre nás Slovákov vybojovali slobodu, národné a ľudské práva. V dnešnom
novodobom Európskom systéme sa pomaly zabúda na tieto
udalosti a mladí ľudia už ani nevedia, čo to vojna je a aké
obete každá vojna prináša. Je nanajvýš na zamyslenie, prečo
sa hlavne mladí ľudia akýmsi spôsobom od týchto udalosti
dištancujú. Je to veľká škoda, že sa na takéto udalosti zabúda.
Určite by nik z nás nechcel, aby sa tieto udalosti zopakovali.
Ak sa o tom prestane hovoriť a ľudia si prestanú uvedomovať
koľko utrpenia a strachu vojna prináša, je pravdepodobnejšie,
že by mohlo k podobnému konfliktu opäť dôjsť. Tomuto my
„Odbojári“ chceme zabrániť. Ale nie je to len o tom. Takisto
je našou povinnosťou uctiť si ešte žijúcich priamych účastníkov bojov SNP. Týchto ľudí žije v našej obci len hŕstka. Sú
to všetko starí ľudia, ktorí sa potešia aj z mála. Často krát
týmto ľuďom stačí len pocit, že na nich niekto myslí, a že
sa nezabúda na to čo pre nás všetkých spravili. Tých ktorí
už nie sú medzi nami živými si treba pripomínať či už na
výročia, sviatky alebo pri každodenných udalostiach, pretože
vďaka patrí aj im. Mnohí z nich už nemajú nikoho, žiadnych
potomkov, ktorí by rozprávali ich príbehy a nedovolili aby sa

na nich zabudlo. Mnohí umreli mladí a svojich potomkov sa
nestihli dožiť. Ale nato sme tu my, určite nedovolíme aby sa
na týchto ľudí zabudlo a budeme ich pamiatku šíriť naďalej
aspoň takým spôsobom ako doteraz.
Počas rokov 2012 a 2013 naša organizácia prešla viacerými
zmenami. Pomaly sa spamätávame z nepostačujúcej finančnej situácie a dávame dokopy všetky nezrovnalosti, ktoré
vznikli počas uplynulých 4 rokov, kedy sme mali akýsi útlm.
Vylepšila sa spolupráca s oblastným výborom a celkovo sa
vylepšili podmienky na správnu činnosť našej organizácie.
Sme radi tomu, že sa nám do našej organizácie prihlásili nový mladí členovia, ktorý nás určite posunú dopredu. Máme
mnoho nových plánov, ktoré budeme uskutočňovať. Určite
sa postupne o všetkých dozviete.
Z činnosti za rok 2013
Naša organizácia počas tohto roka nezabudla na svoje
poslanie, a tým je šírenie informácií o vojne medzi mladými ľuďmi. V spolupráci s Klubom vojenskej histórie Ostrô
– Ružomberok sme zorganizovali 3. 8. 2013 tanečnú zábavu
a prezentáciu výzbroje a výstroje armád bojujúcich v 2. Svetovej vojne. Cieľom tejto akcie bolo ukázať širokej verejnosti
ale najmä deťom dobové uniformy, zbrane, výstrojné časti
a mnohé ďalšie veci jednotlivých armád bojujúcich na území Slovenka. Súčasťou prezentácie bol tiež odborný výklad
a voľná diskusia, do ktorej sa mohli zapojiť všetci. Deti sa
mohli previesť na originálnom nemeckom aute KDF 82. Akcia
priniesla aspoň v našich očiach úspech.

Ukážka výzbroje z II. sv. vojny.

Kladenie vencov pri pomníku SNP na Kečke.

Ďalším naším poslaním je úcta k padlým počas SNP. Dňa
28. 9. 2013 sme boli spolu s vedením obce položiť vence k pamätníkom v našej obci. Niektorí členovia našej organizácie
boli počas pietneho aktu oblečený v dobových uniformách.

Kladenie vencov k pamätníku SNP pre OcÚ.

Dňa 9. 11. 2013 sme boli navštíviť žijúceho priameho
účastníka SNP pána Jána Kurpaša, ktorý sa dožil krásneho
životného jubilea 90 rokov. Popriali sme mu veľa zdravia,
ktorého už v takomto peknom veku potrebuje čo najviac,
dúfame, že mu prídeme podať ruku aj o 10 rokov.
Ing. Miloš Črep, tajomník

Oslávenec Ján Kurpaš – 90 rokov.

Dychová hudba LÚŽŇANKA
III. Dychovkársky ples DH
Lúžňanka, Lúžňanský barytón,
účasť na festivaloch dychových
hudieb a rôzne iné podujatia...
Aj takto by som mohla charakterizovať aktívny život našej
dychovky v pomaly sa končiacom
roku 2013. S radosťou spomíname na 6. Ročník festivalu DH
„Lúžňanský barytón“. Ani tohto
roku nechýbali výborné kapely
z rôznych kútov Slovenska, ktoré aj napriek upršanému počasiu prišli, zahrali, zaspievali a hlavne roztancovali dychových
nadšencov v našej obci. Nesmieme zabúdať, že na tomto
podujatí predstavili svoj hudobný talent aj naše ratolesti,
z ktorých, dúfame, vyrastú šikovní muzikanti a obohatia
zloženie aj našej dychovky. Touto cestou povzbudzujem
všetkých, ktorí by chceli hrať na dychový nástroj, aby neváhali a prihlásili sa na pobočke ZUŠ Petra Bohúňa v Dolnom
Kubíne a to priamo v našej ZŠ. Po ťažkej barytónskej noci
už na nás čakala tradičná odpustová sv. omša a po nej len
úžasný pocit a vďaka.
Lúžňanský barytón nás vždy posilní a dodá chuť neustále
sa zlepšovať. A tak z lásky k hudbe sme si jedno slnečné
nedeľné popoludnie urobili menší promenádny koncert na
šk. dvore pri starej škole. Oprášili sme staré skladby, obohrali
nové a tešili sa z toho, že si nás opäť prišli Lúžňania vypočuť
a strávili tak s DH pár hodín.

Dňa 6. Júla a 21. Júla sa naša dychovka zúčastnila festivalov DH v Lehote pod Vtáčnikom a v Tvrdošíne. Aj tu sa
dokázala súdržnosť a flexibilnosť muzikantov, keď nie je
dostatok dopravných prostriedkov, keď chýbajú hlasy nástrojov, či hlasy spevákov.
Nebolo tomu inak ani 21. Septembra, keď sme sa predstavili na Remeselníckom jarmoku v Partizánskej Ľupči. Spolu
s Ľupčanmi sme vytvorili Guinnesov rekord v národnom tanci
a večerom vychutnali veľkolepý ohňostroj. Musím spomenúť,
že v Ľupči sa predstavil aj nový mužský hlas, ktorého majiteľom je Jakub Valušiak.

25. Januára chystáme v poradí už 4. Dychovkársky ples,
kde do tanca opäť zahrá Veselá petka z Moravy. Dúfame, že
bude mať aspoň taký úspech ako po minulé roky.
Neodmysliteľnou súčasťou hudobného života našej
dychovky je aj sv. omša na Hedeši, posedenie dôchodcov,
vyprevádzanie svadieb, či posledné rozlúčky. No ešte dôležitejšou súčasťou dychovky sú naše manželky, deti, príbuzní

a známi. Iba vďaka nim, ich ochote a pomoci žijeme a hráme.
Vďaka patrí najmä kapelníčke Katke Chlepkovej a vedúcemu
Jurajovi Mydliarovi, ktorí vždy plní elánu prídu na skúšku
a rozdávajú zo seba maximum.
V mene celej dychovky želám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný štart do Nového roku 2014.
členka DH

Z činnosti Folklórnej skupiny Lúžňan
Blíži sa koniec roka, kde treba bilancovať čo sme za ten
rok spravili. Aj Folklórna skupina Lúžňan si zaspomína čo
sa v tomto roku udialo, aké aktivity a podujatia uskutočnila.
Hneď začiatkom roka vo februári Folklórna skupina uskutočnila fašiangovú bursu po dedine a hneď večer po burse
tanečnú zábavu. V utorok večer, ako to už býva zvykom,
usporiadala tradičné pochovanie basy. Dňa 23. februára bola Folklórna skupina účinkovať na Donovaloch. Bolo veľmi
nepriaznivé počasie, ale aj tak to malo úspech. Účinkovalo
sa vonku na parkovisku. 1. marca, na Veľkonočný pondelok,
sa Folklórna skupina zúčastnila na filmovaní veľkonočnej
oblievačky v našej obci. I keď bol ešte sneh akcia bola vydarená. Filmovalo sa v našej obci u Bullov a v Krivom Kúte.
Na sviatok Božieho Tela sa Folklórna skupina zúčastnila
pobožnosti k sviatku Božieho Tela, kde každý rok pripravuje
oltáriky okolo kostola. Ale tento rok bolo zlé počasie – pršalo,
tak sa pobožnosť konala v kostole.
Dňa 29. 6. 2013 Folklórna skupina oslávila 35. Výročie
založenia Folklórnej skupiny Lúžňan. Na túto akciu boli
pozvaní hostia a folklórne skupiny. Bola pozvaná Goralská
muzika – ZBLIJE z Popradu, ktorá účinkuje vo Folklórnej
skupine ŽDIAR. Predstavili sa nám pesničkami z oblasti severného Spiša, Spišskej Magury a regiónu Belianskych Tatier.
Na 35. Výročí účinkoval aj súbor Váh, ktorý pracuje pri
Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Predstavili sa nám s programom – tancami a spevmi
Dolného a Stredného Liptova.

Veľká noc.

Oslava 35. výročia založenia FS Lúžňan.

Pre tejto príležitosti bola pozvaná aj Folklórna skupina
Lúčan z Lúčok, ktorá nám zatancovala tance Šafolkový, Cipovička, Valašský, rozkazovačky a zaspievala ľudové piesne.
Na túto oslavu boli pozvaní aj predstavitelia našej obce,
starostovia iných obcí, poslanec za NR SR Milan Mojš, predseda vyššieho územného celku Ing. Juraj Blanár, ktorý nám
odovzdal aj vecnú cenu.
Táto akcia splnila všetky požiadavky, ktoré sme si predsavzali a mala dobrý ohlas aj u občanov.
Dňa 5. 7. 2013 na sviatok sv. Cyrila a Metóda sme sa zúčastnili oslavy 1150 výročia príchodu vierozvestcov Cyrila
a Metóda. 17. 8. 2013 sa folklórna skupina zúčastnila osláv
Hlinkových dní v Ružomberku, kde účinkovala na námestí A.
Hlinku. Fitness club v našej obci si pripomenul v auguste 20
výročie založenia, kde sa zúčastnila aj naša Folklórna skupina
so spevmi. Folklórna skupina sa zúčastňuje aj na jubilejných
výročiach občanov, svadbách a iných príležitostiach. Dňa 23.
11. 2013 usporiadala Katarínsku zábavu v našej obci.
19. 12. 2013 je naša Folklórna skupina pozvaná vystupovať
do Ružomberka na predvianočné trhy s vianočným pásmom.
Nakoniec chceme poďakovať pánovi starostovi obce za
spoluprácu pri organizovaní 35. výročia Folklórneho súboru,
všetkým sponzorom a obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu a finančný príspevok od obce.
Eva Valušiaková,
organizačná vedúca

Oblievačky.

KST Liptovská Lúžna
Aj v tomto čísle sa vám prihovárame v mene KST Liptovská Lúžna. Sme radi a všetkým srdečne ďakujeme, ktorý sa
zúčastnili hviezdicového výstupu na Veľkú Chochuľu dňa
21. 7. 2013. Takúto hojnú účasť ako tohto roku sme tu už
dávno nemali. Pomohlo tomu samozrejme aj pekné a slnečné
počasie, ktoré nie je vždy samozrejmosťou.
Letná turistická sezóna ďalej pokračovala Salatínskymi
návratmi, ktoré sa konali 10. – 11. Augusta 2013. Tohto roku
nám moc počasie neprialo, keďže bolo chladno a v noci
boli búrky. No spolu sme to zvládli a v nedeľu sme šťastlivo
vystúpili na Salatín.
V malej skupinke turistov sme sa 5. 10. 2013 za krásneho,
neskorého, jesenného počasia vyviezli z Jasnej lanovkou
na Chopok a odtiaľ sme už kráčali po svojich až do Lúžnej.

Na Chabenci.

Táto túra bola dlhá ale vydarila sa skvele. 12. 10. 2013 aj keď
v malom počte sa uskutočnil výstup na Chabenec, ktorý sa
taktiež vydaril.
Letnú turistickú sezónu ukončíme posedením pri kapustnici. Pripravujeme už tradičný Štefánsky výstup na Salatín,
ktorý bude 26. 12. 2013 a Silvestrovský výstup na Fedorku,
ktorý bude 31. 12. 2013. Srdečne vás pozývame a tešíme sa
na vašu účasť.
Po novom roku, ak nám počasie bude priať sa uskutočnia preteky na saniach a preteky na igelitových vreciach.
Ďakujeme obecnému úradu a SPDP Lúžňan za pomoc pri
organizácii akcií.
Prajeme všetkým šťastné, veselé Vianoce a všetko dobré
v novom roku 2014.

Na Veľkej Chochuli.

LyžiarskY oddiel TJ Partizán
Po dlhej prestávke tu lyžiari majú pred sebou novú lyžiarsku sezónu 2013/2014. Na prvý pohľad by sa zdalo, že lyžiari
doteraz iba oddychovali. Naša činnosť je však zaujímavá, aj
mimo lyžiarskej sezóny, teda v lete. Členovia Lyžiarskeho
oddielu TJ Partizán sa zúčastnili viacerých brigád za účelom
zveľadenia nášho zariadenia. Okrem úpravy okolia chaty,
prístupovej cesty, vyčistení tratí od samonáletov sme vykonali
ako každý rok predsezónnu údržbu vleku. Bolo potrebné
odstrániť drobné závady, ktoré každým rokom pribúdajú
vzhľadom k technickému, ale najmä morálnemu opotrebeniu
tohto zariadenia. Len tak je možné ho udržať aj naďalej v prevádzky schopnom stave. Boli vykonané odborné prehliadky
a získané potrebné revízne správy lyžiarskeho zariadenia.
Svojou brigádnickou činnosťou sme sa tak postarali o to, aby
si radosti z lyžovania užila široká verejnosť, pri priaznivých
snehových podmienkach aj túto lyžiarsku sezónu 2013/2014.
V tejto sezóne plánujeme za podpory obecného úradu zakúpiť nové pásové snežné vozidlo na úpravu lyžiarskych tratí.
Priaznivcom lyžovania tak budeme môcť zabezpečiť krajší

pôžitok z lyžovania. Za priaznivých snehových podmienok
sme pripravení spustiť lyžiarske zariadenie už počas nastávajúcich Vianočných sviatkov, víkendov či jarných prázdnin.
Taktiež chceme uskutočniť lyžiarske a skialpinistické preteky
spojené s príjemným posedením a zábavou. Tešíme sa na
návštevu každého lyžiara, ktorý zavíta do nášho lyžiarskeho
zariadenia.
Na tomto mieste treba poďakovať členom lyžiarskeho oddielu za to, že zabezpečili vykonanie potrebnej údržby, ako aj
revíznej správy lyžiarskeho zariadenia tak, aby bolo prevádzky schopné. Za účelom získania finančných prostriedkov sa
TJ Partizán tohto roku zaregistroval do „registra prijímateľov
na 2 % dane v roku 2014“, preto chcem na tomto mieste
zároveň poprosiť občanov Liptovskej Lúžnej o poukázanie
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických
osôb nášmu občianskemu združeniu. Bližšie informácie im
budú poskytnuté na Obecnom úrade.
Za LO TJ Partizán
Ing. Martin Jánošík

Hokejbalový turnaj
Na prelome augusta a septembra, sa začalo písať svoje
18-te pokračovanie organizovaného hokejbalu v meste pod
Urpínom. Súťaž, ktorú zabezpečuje Banskobystrická hokejbalová únia, už niekoľko sezón patrí medzi najlepšie a
najväčšie regionálne ligy v rámci celého Slovenska. Okrem
tohto faktu už niekoľko sezón, nefigurujú v lige len Bystrické
kluby ale súčasťou ligy sú aj tímy z okresov Brezno, Krupina,

Ružomberok (Liptovská Lúžna), Žiar nad Hronom, Zvolen,
Veľký Krtíš, tým liga len potvrdzuje svoju vysokú úroveň.
V rámci súťaže tento ročník priniesol niekoľko zmien.
Medzi najväčšie novinky možno zaradiť zavedenie povinných prilieb hráčov, pričom hráči do 18 rokov budú musieť
mat celotvárový kryt, do 20 rokov plexisklo na ochranu očí.
ďalšou zmenou je rozdelenie súťaže na konferencie po 8

tímov, pričom tímy odohrajú v rámci konferencie po 2 zápasy so súpermi zo svojej konferencie a po jednom zápase s
tímami z druhej konferencie. V druhej lige sa bude hrať po
základnej časti aj nadstavbová časť play-off, víťaz druhej ligy
hrá ešte s posledným z prvej ligy o baráž. SERAFINS EAGLES
(Liptovská Lúžna) sa v minulom ročníku umiestnila na štvrtom mieste dôkaz toho, že to nebolo náhodne je aj aktuálne
umiestnenie v novej sezóne 2013 – 2014. Touto cestou by som
sa chcel poďakovať každému členovi HC Serafins EAGLES
dodatočne trénerovi Mirovi Fidesovi, ktorý priniesol do klubu rešpekt a poriadok. Tohto sezónny cieľ klubu je znova si
zahrať play-off dúfam, že sa nám to podarí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AKTUÁLNA TABUĽKA 2013 – 2014
HBK SPARTANS
9 8 0 0 1 54:5 +49
HbK WORMS
9 7 1 0 1 35:13 +22
SERAFINS EAGLES
9 6 0 1 2 29:18 +11
HbK PANTHERS
9 5 0 1 3 37:16 +21
HbK SPRINGFIELD
9 3 1 1 4 21:25 –4
WANDERERS
9 3 0 0 6 19:42 –23
Staré Hory BRUINS
9 2 1 0 6 16:32 –16
Weber TORNÁDO
9 1 0 0 8 14:51 –37

24
23
19
16
12
9
8
3

Skupina BP
Názov tímu		 PZ V VP PP P Sk Gr
1. HbK EAGLE
9 7 2 0 0 54:10 +44 25
2. RaHBK Chernobyl
9 8 0 1 0 49:11 +38 25
3. Horná Ves SHARKS
9 5 0 0 4 35:19 +16 15
4. DEMONS Hliník n.
9 4 0 1 4 32:21 +11 13
5. VIKING WARRIORS
9 3 1 1 4 27:23 +4 12
6. RANGERS
9 1 1 0 7 10:49 –39 5
7. HbK FORESTERS
9 1 0 1 7 8:48 –40 4
8. HbC 05 BARANI
9 1 0 0 8 7:64 –57 3

Spoločná tabuľka P
Názov tímu		 PZ V VP PP P Sk Gr
1. HbK EAGLE 9
7 2 0 0 0 54:10 +44 25
2. RaHBK Chernobyl
9 8 0 1 0 49:11 +38 25
3. HBK SPARTANS
9 8 0 0 1 54:5 +49 24
4. HbK WORMS
9 7 1 0 1 35:13 +22 23
5. SERAFINS EAGLES
9 6 0 1 2 29:18 +11 19
6. HbK PANTHERS
9 5 0 1 3 37:16 +21 16
7. Horná Ves SHARKS
9 5 0 0 4 35:19 +16 15
8. DEMONS Hliník n.
9 4 0 1 4 32:21 +11 13
9. VIKING WARRIORS
9 3 1 1 4 27:23 +4 12
10. HbK SPRINGFIELD
9 3 1 1 4 21:25 –4 12
11. WANDERERS
9 3 0 0 6 19:42 –23 9
12. Staré Hory BRUINS
9 2 1 0 6 16:32 –16 8
13. RANGERS
9 1 0 1 7 10:49 –39 5
14. HbK FORESTERS
9 1 0 1 7 8:48 –40 4
15. Weber TORNÁDO
9 1 0 0 8 14:51 –37 3
16. HbC 05 BARANI
9 1 0 0 8 7:64 –57 3

SERAFINS EAGLES.

Turnaj o pohár starostu obce v Minifutbale 10. 8. 2013
Tento rok sa už po piaty krát uskutočnil Turnaj o pohár
starostu obce Liptovská Lúžna v minifutbale. Turnaj sa odohral na malom futbalovom ihrisku s umelou trávou. Celkove
sa aj tento rok turnaja zúčastnilo osem mužstiev, ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín po štyroch mužstvách. Prvé dve
mužstvá z každej skupiny postúpili do semifinále, ktoré sa
hralo krížovým systémom – víťaz A skupiny s druhým z B
skupiny a opačne. Víťazom A skupiny bolo mužstvo Sklaných, ktoré sa strelo s mužstvom Top Zigo a po víťazstve 9:4
postúpilo do finále mužstvo Sklaných. V druhom semifinále
sa stretli mužstva Goranov a Lyžiarov. Zvíťazili Gorani 7:2
a stali sa druhým finalistom. V stretnutí o 3. Miesto zvíťazilo
mužstvo Top Zigo nad Lyžiarmi 8:2. Vo finále sa stretli mužstva, ktoré boli vo finále aj minulý rok a rozhodovalo sa aj

Nástup mužstiev.

o tom či víťazi posledných dvoch ročníkov, Gorani, získajú
pohár aj tretí krát po sebe a tak ho získajú natrvalo. V priebehu stretnutia to tak dlho nevyzeralo, veď mužstvo Skalných
vyhrávalo už 3:0 a v tej chvíli by za Goranov nedal nik ani
deravý groš. No hráči sa vschopili a ukázali nevýdaný zvrat.
V zaujímavom dueli nakoniec zvíťazili Gorani 7:5 a stali sa
tak držiteľmi pohára natrvalo.
Počas turnaja boli vyhodnotení: najlepší brankár – Ján
Uhrík, najlepší hráč – Michal Targoš, najlepší strelec – Marián Kliman.
Do budúcnosti sa bude potrebné zamyslieť nad termínom
turnaja, aby nekorigoval s MFS súťaži OFK, ako aj s hráčmi,
ktorí ešte aktívne hrávajú futbal.
Bc. Pavol Husarčík, prednosta OcÚ

Pred zápasom.

V zápale hry.

Víťazné mužstvo – GORANI.

Skončila jesenná časť ročníka 2013/14
Posledná októbrová nedeľa nám ukončila prvú polovicu
súťažného ročníka 2013/14 a umožnila nám na pár mesiacov
si od futbalu oddýchnuť. Do súťaže sme prihlásili už tradične
4 družstvá. Niektorým sa celkom darilo, niektorí očakávania
nesplnili. Poďme teda od najmladších:
Kormanovci
Naši najmenší ukončili jesennú časť súťaže v strede tabuľky, keď v troch zápasoch zvíťazili a v piatich ťahali za kratší
koniec povrazu. Na úvod naši chlapci dostali veľmi ťažkého
súpera z Ružomberka a doma mu podľahli 0:5. Potom hrali
so súpermi zo stredu tabuľky a výsledky boli ako na hojdačke v Liskovej 0:1, doma Lipt. Sliače 8:3, v Kalamenoch 1:4,
doma Ľubochňa 3:2, vonku Stankovany 2:4, doma Lipt. Teplá
2:1 a záver nám znovu nevyšiel. Debaklom v Ludrovej sme
zavŕšili priemernú pol sezónu.
Chcel by som sa poďakovať Mgr. Martinovi Mihálikovi za
prácu a čas, ktorý venoval týmto malým chlapcom. Napriek
tomu, že pri mužstve ostal sám dosial solídne výsledky.
Želám jemu aj Kormanovcom pevné zdravie a veľkú chuť
do druhej polsezóny.
Žiaci
Žiaci, ako sme za posledné roky zvyknutí sa umiestnili na
horných priečkách tabuľky. Tu sa súťaž rozdelina na dve skupiny 1. A. triedu okres Ružomberok a 1. B. triedu okres Lipt.
Mikuláš. U žiakov prišlo k zmene aj na trénerskom poste,
keď úspešných trénerov P. Veselovského a M. Veselovského
vymenil V. Laclavík, asistenta mu robil D. Veselovský. Rozdelením oblastnej súťaže došlo aj k zníženiu úrovne hernej
kvality, ale neznižuje to postavenie žiakov v tabuľke 1. A.
triedy, kde zimujú na výbornom 2. mieste za jasne najlepšou
Ludrovou. Chlapci prechádzali súťažou bez zaváhania až do
9. kola, keď sme prvé body stratili 3minúty pred koncom
zápasu v Černovej. Potom sme doma porazili Lipt. Teplú a išli
sme na zápas jesene do Ludrovej. Vo vynikajúcom zápase
dvoch špičkových mužstiev tejto triedy sme síce prehrali
1:2, ale za výkon aký chlapci previedli sme si prehrať rozhodne nezaslúžili. Chlapci boli síce smutní a sklamaní, ale
futbal je už taký a nie vždy sa dá vyhrávať. To sa podpísalo
aj pod prehru s Lipt. Štiavnicou 1:3. Žiaci počas celej jesene
ukazovali, že ich futbal baví dávajú mu veľmi veľa a že sa do
nich oplatí investovať svoj čas. Výkonmi najviac upútali N.
Husarčík, ktorý je so 16 gólmi druhý najlepší strelec súťaže,
G. Husarčík s 8 gólmi a v obrane jasne vyčnieval K. Jánošík.
Popri týchto chlapcoch rástli aj ostatní hráči a zo zápasu na
zápas sa zlepšovali. Ďakujem trénerovi Laclavíkovi, ktorý
sa chlapcov ujal, I. Hubovi ktorý robil vedúceho mužstva

a P. Veselovskému. Do jarnej časti prajem našim chlapcom
pevné zdravie, veľkú chuť do tréningov a zápasov a výsledky
budú ešte lepšie ako doteraz.
Dorast
Tak isto aj u dorastu došlo k rozdeleniu oblastnej súťaže
a k zníženiu úrovne súťaže. Od žiakov prišli noví hráči úspešný ročník 98. S týmito chlapcami prišli aj tréneri P. Veselovský
a M. Veselovský a myslím si, že v tejto vekovej kategórií svitá
na lepšie časy. Tréneri si urobili poriadky v kabíne, chlapcom
pripravujú veľmi zaujímavé a prospešné tréningové procesy,
dbajú na to, aby sa dodržiavala životospráva (aj keď to nie je
jednoduché a určití jednotlivci vždy vyčnievajú) a dostavili
sa výsledky. Chlapci zimujú na 4 priečke tabuľky 1. A. triedy. Aj dorast mal súťaž rozbehnutú ako z veľkej futbalovej
knihy. Keď v 7 zápasoch získali 21 bodov, až prišli mužstvá
z horných priečok tabuľky a tu sa prejavila sila hráčov z Bešeňovej a Švošova. Tu treba ale povedať, že v týchto mužstvách
hrajú chlapci ročník 96, kým v našom týme prevláda ročník
98 a tu je je myslím si budúcnosť dorastu a neskôr aj Áčka
v našom klube. Vďaka patrí trénerom, ktorí si dokázali poradiť
s chlapcami čí už po športovej, hernej alebo výchovnej stránke. Prajem im veľa šťastia, úspechov v ďalšej práci. Dorastu
prajem umiestnenie v úzkej špičke tabuľky a určite by sme
sa nebránili postupu do 4 ligy, keďže vieme, že Švošov nemá
o postup záujem.
Áčko
U nášho Áčka sa prejavuje asi syndróm priemernosti.
V priemernej druhej triede s priemernými výkonmi zimujú na
priemernom 7 mieste tabuľky. Je to určité sklamanie pretože
v jarnej časti ročníka 12/13 sme získali 23 bodov, v jeseni
sme určite očakávali viac ako je súčasných 16 bodov pritom
3 body sme získali kontumáciou zápasu v Lipt. Revúcach,
čiže reálne hráči vybojovali iba 13 bodov. Očakávania boli
určite väčšie, keďže boli u nás na hosťovanie 4 hráči. Títo
chlapci naplnili našu predstavu a preto pracujeme na ich
pokračovaní v našom klube, ale treba sa zamyslieť nad tým
ako vyhecovať ostatných, aby sa k ním pridali. Naši kmeňový
hráči nepodávali také výkony akých sú schopní, odohrajú zápas s Bielym Potokom – v Štiavničke kde sa nám tradične darí
výsledok nepotvrdia. Odohrajú vynikajúci zápas vo Vavrišove
a Iľanove, doma totálne vyhoria s Lipt. Teplou. Úbohý zápas
v Kokave vystrieda perfektný doma s Východnou. Sú tu hráči,
ktorí sú aktívni, chodia na zápasy aj tréningy, dávajú do hry
srdce, bojovnosť aj umenie, ale sú tu aj takí, ktorí prídu na dva
zápasy aj keď by ich mohli odohrať zápasov desať. Tu treba
hľadať príčiny nevyrovnanosti výkonov, tak isto životosprá-

va niektorých kľúčových hráčov je žalostná. Napriek mojej
osobnej nespokojnosti z postavenia v tabuľke ako aj prístupu
niektorých chlapcov, by som im chcel poďakovať a popriať
im pevnú vôľu, zdravie do ďalšieho futbalového roku. Vďaka
patrí aj trénerovi Kubáňovi a vedúcemu mužstva M. Oravcovi.
Na záver by som chcel poďakovať všetkých fanúšikom
lúžňanského futbalu za ich priazeň a podporu. Ďakujem
všetkým funkcionárom, vodičom autobusu, hospodárom
A Mužstvo II. TRIEDA
klub
zápasy výhry remízy prehry skóre
body
1. Východná
12
8
4
0 45 : 15 28
2. Podtureň
12
9
1
2
31 : 14 28
3. Lipt. Kokava
12
6
2
4
16 : 10 20
4. Lúčky
12
6
2
4 25 : 29 20
5. Iľanovo
12
5
4
3 24 : 23 19
6. Lipt. Teplá
12
6
1
5
10 : 14 19
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lipt. Lúžna
Vavrišovo
Beňadiková
Biely Potok
Komjatná
Štiavnička
Lipt. Revúce

12
12
12
12
12
12
12

4
4
4
3
3
2
2

4
3
2
3
2
4
0

4
5
6
6
7
6
10

20
25
15
16
17
18
9

:
:
:
:

16
24
19
24
: 26
: 31
: 26

16
15
14
12
11
10
6

Dorast I. TRIEDA
klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

ako aj ostatným, ktorí mi pri zabezpečovaní chodu klubu
pomáhali. Vďaka patrí Obecnému úradu za nemalú finančnú
podporu a p. Poliakovi za občerstvenie.
Na úplný záver prajem všetkým našim fanúšikom príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný a úspešný Nový
rok 2014.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Daniel Veselovský, predseda OFK
Žiaci I. TRIEDA
klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Ludrová

11

11

0

0

71 : 8

33

2. Lipt. Lúžna

11

8

1

2

34 : 13

25

3. L. Štiavnica

11

7

1

3

35 : 19

22

4. Černová

11

6

3

2

30 : 17

21

5. Likavka

11

6

0

5

30 : 27

18

6. Ľubochňa

11

5

2

4

28 : 31

17

7. Lipt. Sliače

11

5

1

5

33 : 17

16

8. Biely Potok

11

5

1

5

36 : 27

16

9. Komjatná

11

3

1

7

23 : 40

10

10. Lipt. Revúce

11

2

2

7

25 : 29

8

11. Lúčky

11

1

2

8

21 : 60

5

12. Lipt. Teplá

11

0

0

11

8 : 86

0

skóre

body

Kormanov pohár
klub
zápasy výhry remízy prehry

1. Švošov

10

9

0

1

54 : 8

27

1. Ludrová

8

7

1

0

57 : 6

22

2. Bešeňová

10

8

1

1

29 : 15

25

2. Ružomberok

8

7

0

1

36 : 11

21

3. Lúčky

10

7

1

2

30 : 20

22

4. Lipt. Lúžna

10

7

0

3

29 : 12

21

3. Stankovany

8

6

1

1

36 : 13

19

5. Biely Potok

10

5

1

4

35 : 19

16

4. Kalameny

8

4

1

3

29 : 27

13

6. Lipt. Osada

10

5

1

4

30 : 14

16

5. Lipt. Lúžna

8

3

0

5

16 : 30

9

7. Lipt. Revúce

10

5

0

5

27 : 23

15

6. Lisková

8

2

2

4

10 : 29

8

8. Ľubochňa

10

3

0

7

23 : 21

9

9. L. Štiavnica

10

3

0

7

18 : 47

9

7. Lipt. Sliače

8

2

1

5

22 : 42

7

10. Part. Ľupča

10

1

0

9

6 : 60

3

8. Ľubochňa

8

1

0

7

19 : 33

3

11. Hubová

10

0

0

10

4 : 46

0

9. Lipt. Teplá

8

0

2

6

9 : 43

2

A-mužstvo v Lužné u Rakovníka.

Old boys v Lužné u Rakovníka.
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