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V každej dobe ľudia vnímali, že sú skutočnosti, s ktorými si nevedia rady a nevedia ich zmeniť, napr. plynutie
času. Ľudia nevnímali iba svoje okolie, ale vnímali aj seba
a svoje starnutie. Plynutie času bolo pre nich niečím takým,
čo sa nedalo zmeniť, spomaliť a už vôbec nie zastaviť.
Biblia chápe čas iným spôsobom. Čas sa vo Svätom
písme v žiadnom prípade nepovažuje za všemohúceho
boha. Jahve, Boh Izraela, je Pánom večnosti a času. On
dáva čas všetkému čo stvoril: ľuďom i celému svetu. Všetky časy sú v jeho rukách. On sám si berie čas, aby vykonal
obrovské dielo spásy v dejinách. Nielenže riadi čas, ale
vstupuje do tohto sveta. Prináša vykúpenie a dejiny ľudstva
sa stávajú dejinami spásy.
V polovici novembra sme v evanjeliu počuli slová Pána
Ježiša o zverených mínach. Na tieto Ježišove slová môžeme pozerať aj z tohto uhla pohľadu: Čas ako zverená mína,
ktorú nám dáva Pán Boh. Niekto dostáva päťnásobok času,
iný trojnásobok, iný jednonásobok. Všetkým nám Boh
dáva dostatok času na plnenie jeho vôle na zveľadenie
míny. Naša úloha spočíva v úsilí pripraviť z Božieho daru
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času ešte krajší dar pre neho. Zveľadiť a správne využiť
čas. Tým sa zapojíme do diela budovania Božieho kráľovstva a zaradíme medzi tých, ktorí prispievajú k zjednoteniu
všetkého v Kristovi Kráľovi tohto sveta i vesmíru, kráľovi
času, dejín a večnosti.
Slávenie kresťanských Vianoc je slávením zázraku.
Zázrak nie je minulosťou, ale aktuálnou prítomnosťou.
Vianoce sú sviatkami, kedy sa každý veriaci človek môže
zastaviť uprostred zhonu súčasného sveta, aby si uvedomil
prítomnosť Boha a znovu nadobudol vnímavosť nového
zázraku, ktorý on koná pre svoj ľud. Slávenie kresťanských
Vianoc je charakterizované obdarovaním. Vzájomné obdarovanie darčekmi ale tiež časom, ktorý máme pre iných,
spoločné slávnostné stolovanie, spoločná modlitba a spev
piesní sú iba obrazom toho, že BOH PRE NÁS PRIPRAVIL
NAJVÄČŠÍ DAR, LEBO POSLAL NA SVET SVOJHO SYNA
AKO DAR PRE NÁS. On osvecuje tmy a prináša svetlo.
Veľa Božích milostí a svetla v nastávajúcom roku 2017.
Michal Pásztor
kaplán

Sv. Mikuláš bol aj na obecnom úrade.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
V živote školákov sa strieda čas intenzívnej prípravy školského vyučovania s vytúženým obdobím oddychu prázdnin.
Hoci žiaci oddychovali, pracovné tempo a aktivita v škole
neustali ani počas letných dovoleniek, veď s prípravou nového školského roku sa začalo bezprostredne po ukončení
toho starého. Počas leta ste okrem upratovania a bežnej
údržby mohli zaznamenať v okolí hlavnej školskej budovy
významný stavebný ruch v súvislosti s vybudovaním novej
kanalizačnej prípojky a zatepľovacími prácami na telocvični.
Osobitný dôraz kladieme na práce, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie plynulého priebehu výchovno-vzdelávacieho
procesu. Čas prázdnin ubehol ako voda a 5. septembra 2016
sme opäť otvorili brány našej školy. Chvíle zaháľania nahra-

dilo neľahké pracovné tempo pri nadobúdaní nových poznatkov potrebných pre život v súčasnom svete.
V školskom roku 2016/2017 zasadlo do lavíc desiatich
tried základnej školy spolu 197 žiakov, ktorí sa vydali na
náročnú cestu za poznaním pod vedením 15 pedagógov, 2
vychovávateliek a 1 asistentky učiteľa. Školské zvonenie po
prvýkrát začulo 22 prváčikov, ktorí sa odhodlane vybrali pod
taktovkou svojej pani učiteľky na cestu tajuplného objavovania písmen a číslic. Školský klub detí navštevuje 47 detí
v 2 oddeleniach.
Podľa inovovaných školských vzdelávacích programov
postupujú žiaci prvého a druhého ročníka na úrovni primárneho vzdelávania, na druhom stupni sú to zas piataci a šiesta-

ci. Postupne sa inovované vzdelávacie programy budú zavádzať do ďalších ročníkov a žiaci v nich budú pokračovať aj
na stredných školách.
V rámci vyučovania sa žiaci 5. ročníka intenzívne pripravovali na celoslovenské Testovanie T5 – 2016 zo slovenského
jazyka a literatúry a matematiky. Pre deviatakov pripravuje
Národný ústav certifikovaných meraní takého testovanie
v apríli 2017. V minulom roku sme v ňom boli úspešní a pevne dúfam, že tomu bude tak aj v tomto školskom roku.
Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zapájajú aj do rôznych súťaží a mimoškolských aktivít. Hoci ešte nie sme ani
v polčase svojej práce, od septembra sa toho už stihlo dosť.
Spomeniem projekt Záložka do knihy spája školy, v ktorom
žiaci 4. ročníka spoznali nových kamarátov z partnerskej ZŠ
Hrabušice a vymenili si pekné záložky do knihy, Pečenie
zdravých chutných keksíkov, Deň jablka a aktivitu Mladí
zdravotníci varia zdravo a chutne, v ktorých žiaci aplikovali
zásady zdravej výživy v praxi. Tretiaci si overovali čítanie
s porozumením bezprostredne po prečítaní textu v školskej
kuchynke a svojim spolužiakom upiekli chutné koláčiky.
Žiaci sa zapojili do podujatí pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, navštívili dopravného ihrisko v Ružomberku,
z kultúrnych akcií stihli absolvovať cirkusové prestavenie
a výchovný koncert Trinásta komnata. Z výtvarných aktivít
sme boli ocenení v súťaži Spájame sa pre rozvoj Dolného

Liptova, ktorú organizovalo OZ Partnerstvo pre MAS Dolný
Liptov, zo zberových činností sme zrealizovali zber papiera,
železa a šípok. Predmetové súťaže a olympiády, či športové
turnaje ešte len štartujú, z absolvovaných spomeniem aspoň
olympiádu zo slovenského jazyka a cudzích jazykov, súťaž
v prednese Šalianky Maťko, žiacku konferenciu „Nebuď
online, ja som tu“, v športovej oblasti to bol cezpoľný beh,
stolnotenisový turnaj...
Školský rok je v plnom prúde a našich žiakov a ich učiteľov čaká obrovské množstvo práce, pri ktorej je potrebná
súčinnosť rodiny i školy. Chcem sa poďakovať všetkým, za
pomoci ktorých sa nám darí dosahovať stanovené ciele.
Predovšetkým starostovi obce, Ing. Albínovi Husarčíkovi, za
jeho ústretovosť, ochotu a vytrvalosť, Obci Liptovská Lúžna,
Rade rodičov a Rade školy pri ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna,
spolupracujúcim inštitúciám, kolegyniam z materskej školy,
pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom a Vám všetkým, ktorí škole a našim žiakom fandíte.
Na záver môjho príspevku chcem vo svojom mene i v mene pedagogických zamestnancov našej školy zaželať všetkým
čitateľom Lúžňanského hlásnika príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2017 veľa zdravia, šťastia
a pohody.
PaedDr. Marián Mikulka
riaditeľ ZŠ s MŠ

TEŠME SA SPOLOČNE Z VIANOC
Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do detských očí prinášajú.
Ako sa hovorí v básničke na Vianoce a zimu sa tešia najmä
naše detičky. V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým
malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce.
Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už
samotné prípravy na ne. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, sú aj deti šťastné a spokojné. V týchto rodinách
má celé vianočné obdobie, čiže aj čas na prípravu Vianoc,
svojské čaro. Všetci sa dokážu zapojiť do spoločných prác,
nevynímajúc ani deti. Pomáhajú pri upratovaní, za pomoci
blízkych ozdobujú stromček, pečú vianočné medovníčky
a tešia sa na darčeky od Ježiška.
Na Vianoce je každý spolu, každý je doma a je šťastný
z toho, že môže byť so svojou rodinou. Deti so svojím ockom
a svojou mamou. Rodičia so svojimi deťmi. Spoločne si môžeme čítať rozprávky, hrať sa chodiť do prírody, sánkovať sa,
lyžovať, korčuľovať a užívať si spoločné chvíle. Veď aké záPri kreslení Mikuláša, čerta a anjela sa štyria moji malí
prváci rozprávali o tom, kto je vlastne Mikuláš. I keď sme
si o ňom rozprávali, čítali poviedku aj pozerali príbeh,
mali v tom trošku chaos. Reč prišla aj na Ježiška. Nevedeli
sa dohodnúť, kedy a ako vlastne Ježiško na Štedrý deň
nosí darčeky. Denisko povedal, že chodí tesne pred štedrou
večerou. Určite to tak je, lebo keď sa vlani išiel pekne obliecť a pozrel sa do obývačky pod stromček, darčeky tam
ešte neboli. Po maličkej chvíľke, nazrel do obývačky a už
boli darčeky pod stromčekom a on bol nahnevaný, že Ježiška nevidel. Na to mu Branko povedal, že Ježiško balí

žitky urobia rodičia deťom, také si
ponesú do života. Bolo by krásne,
keby to tak mohlo byť aj v bežnom
a každodennom živote. Preto si
vážme jeden druhého a zachovajme
si slávnostné chvíle z vianočných
a novoročných sviatkov po celý rok.
Pri tejto príležitosti sa chcem
poďakovať za prácu pri výchove
našich detí v materskej škole všetkým učiteľkám a správnym zamestnancom, Vám rodičia za
spoluprácu. Samozrejme ďakujeme aj vedeniu ZS za spoluprácu, Ocú za financovanie nášho zariadenia, ktoré sa každým rokom vylepšuje zakúpením novších didaktických
hračiek, pomôcok i spotrebného materiálu pre deti. Vylepšilo sa interiérové vybavenie tried a materskú školu môže
navštevovať čoraz viac detí. Dúfajme spoločne, že v novom
roku i v ďalších rokoch sa pre nás všetkých zlepšia sociálne
podmienky i samotný život.
Prajem Vám všetkým, krásne prežitie vianočných sviatkov
a úspešný vstup do Nového roku.
zástupkyňa pre MŠ
darčeky v nebíčku a potom ich len pričaruje pod stromček.
Strhla sa výmena názorov, že Ježiško predsa nie je kúzelník,
ale duch, ktorý je všade a nikto ho nevidí. Do hádky sa
zapojil aj Matyasko, ktorý tvrdil, že on už Ježiška videl, ale
potom sa poopravil, že nie celého, len jeho plášť a debata
nemala konca. Ani jeden z nich nepovedal, že darčeky
kupujú rodičia. Nezasahovala som do ich rozhovoru, len
som ticho počúvala. Nuž, detská dušička je čistá ako práve
napadaný sneh a len od nás záleží, dokedy takou zostane.
Beáta Valušiaková
vychovávateľka ŠKD

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Pripravenosť hasičskej techniky a členov zboru bola
v priebehu roka preverená niekoľkými výjazdmi. Už 3. apríla po telefonickom oznámení požiaru trávnatého porastu na
Vrchulici 14 členovia zboru zasahovali s technikou CAS 32
Tatra148 a CAS 15 Iveco. Na lokalizáciu požiaru jednotka
DHZO použila 6 genfo vakov a nasadené bolo vytvorené
dopravné a útočné vedenie pozostávajúce s dvoch D-prúdy
na likvidáciu požiaru horiacich krovín a dopĺňanie požiarnych vakov. Jednotka DHZO pri zásahu spolupracovala
s jednotkou HaZZ Ružomberok, ktorá z protiľahlej časti
kopca rozvinula na hrebeň jeden D-prúd od CAS 30.

Technika DHZ pripravená na zásah.

28. mája bol členom zboru vyhlásený cvičný poplach,
ktorého cieľom bolo preveriť ich akcieschopnosť ako aj pripravenosť na obsluhu hasičských vozidiel a agregátov. Poplachu sa zúčastnilo cez 20 členov, ktorí dokázali svoju
pripravenosť na prípadný zásah (do 10 minút od vyhlásenia
poplachu sa do zbrojnice dostavilo 11 členov) a následne sme
v Ráztokach vykonali výcvik s hasičskou technikou.
8. októbra sme boli preverený opäť, keď bol vo večerných
hodinách predsedovi B. Stašovi ohlásený požiar udiarne Pod
Zeleným. Aj tento výjazd bol vykonaní s technikou CAS 32
a CAS 15.
15. októbra sa 8 členov s CAS 15 Iveco a protipovodňovým
vozíkom zúčastnilo okresného cvičenia v Ludrovej. Cvičenie
bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody s prevýšením pri
likvidácii lesného požiaru. Aj tu sme potvrdili pripravenosť
a pridelenú úlohu naše družstvo spolu s kolegami s okrsku
bez problémov splnilo.
Pre zabezpečenie akcieschopnosti techniky sme počas
roka uskutočnili aj dve brigády, ktorých cieľom bola údržba
zbrojníc ako aj techniky a príprava vozidiel na STK, či prechod

na zimnú prevádzku. Aj v tomto roku sa súťažné družstvá
zúčastnili viacerých pohárových súťaží. Celkovo ich bolo
sedem a až na nočnú súťaž v Lipt. Teplej sa družstvám darilo. Okrem už spomenutých súťaži v minulom vydaní stojí za
zmienku súťaž v Liptovských Sliačoch, kde sa naše ženy
umiestnili na 2. mieste a 13. ročník Memoriálu Štefana Rišu
v Likavke, kde sa muži umiestni na 3. mieste, ženy na 2. a 3.
mieste. Na domácom podujatí, ktoré sa konalo 28. augusta
sa opäť lepšie darilo ženám, ktoré svoju kategóriu vyhrali
a muži skončili na 2. mieste.
10. decembra sa konala výročná členská schôdza, na
ktorej si členovia volili nový výbor na ďalšie päťročné obdobie. Podobne ako dychovka aj hasiči vsadili pri voľbe predsedu na mladú krv a čo u hasičov nie je zvykom aj na nežnejšie pohlavie a výsledkom je prvá žena vo vedení zboru,
ktorou je Evka Glembová. V mene všetkých členov jej chcem
ešte raz popriať veľa zdaru v novej funkcii a bývalému predsedovi Braňovi Stašovi poďakovať za odvedenú obetavú
prácu na čele našej organizácie.
Na záver ďakujem všetkým členom, ktorý sa aktívne podieľali na aktivitách poriadaných zborom za ich obetavú
prácu, vedeniu obce za príkladný prístup k plneniu si povinností na úseku ochrany pred požiarmi a Vám drahý spoluobčania za prejavenú dôveru a podporu počas celého roka 2016.
Z blížiacim sa koncom roka by som Vás rád pozval aj na
poslednú akciu poriadanú naším zborom, ktorou je už tradičná Štefanská zábava a v novom roku na Hasičský ples,
ktorý bude 18. februára.
Do nového roka prajem Všetkým veľa zdravia, šťastia
a božieho požehnania.
veliteľ hasičského zboru

Požiar na Vrchulici.
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PRÁCE 2. POLROK 2016
V letných mesiacoch sme začali s odkanalizovaním budovy ZŠ. Je to vlastne nová kanalizácia okolo celej budovy,
do ktorej sú napojené splaškové vody. Pôvodnú kanalizáciu
sme nemohli využiť nakoľko do tejto je napojená aj povrchová
voda. Táto nám bude naďalej slúžiť na odvádzanie povrchových vôd od basketbalového ihriska a od telocvične. Práce nám
komplikoval náročný terén s prevažne kamenným podložím.
Vykopanú ryhu sme využili na inštaláciu novej elektrickej
prípojky pre budovu ZŠ.
Podarilo sa nám získať peniaze zo štátnych fondov na
zateplenie telocvične. Takže telocvičňa teraz bude slúžiť
záujemcom v plnom rozsahu. Tiež sme vyrobili a nainštalovali rám na svetelnú tabuľu, ktorá bude slúžiť pre informáciu
divákov na futbalových zápasoch. Teší ma, že telocvičňa je

využívaná nielen žiakmi zo ZŠ, ale v hojnej miere aj občanmi Liptovskej Lúžnej.
Finančné prostriedky sme získali aj na rekonštrukciu
vnútorných priestorov obecného úradu. Robíme komplexnú
rekonštrukciu stropov, stierok, podláh, elektrických a počítačových rozvodov. Musíme si uvedomiť, že budova obecného úradu bola postavená v 60. rokoch minulého storočia
a túto rekonštrukciu si už vyžadovala, aby spĺňala požiadavky modernej doby.
V uplynulom polroku smere prerobili priestory bývalého
M klubu pre potreby spoločenskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Priestory sú útulné a verím, že členovia
jednoty dôchodcov v našej obci ich využijú a budú sa o ne
zodpovedne starať.

Vykonávali sme taktiež údržbu pomníka na vyšnom konci pred oslavami SNP a návštevou vyslanca Ruského veľvyslanectva pri obnove hrobu padlého sovietskeho vojaka Nikolaja Lečika.
Pracovníci Váhostavu začali s opravou miestnych komunikácií, ktoré boli poškodené pri výstavbe kanalizácie. Tieto
práce však nedokončili a budú pokračovať v jarných mesiacoch.
Začali sme tiež s opravou najviac poškodených mostov
na miestnych komunikáciách.
Zrealizovaný bol zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu. V tejto činnosti budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku.
Do vlastníctva sme získali drevenicu, v ktorej by sme
chceli zrealizovať Múzeum histórie života v obci. Na jej
opravu sme získali finančné prostriedky z Nadácie Slovenskej
sporiteľne.
Finančné prostriedky sme získali aj na revitalizáciu zelene od spoločnosti Mondi.
Zo štátnych fondov sme získali aj financie na strojové
vybavenie zberného dvora podľa projektu. Z týchto finančných prostriedkov sme zakúpili nový traktor, čelný nakladač,

podkopové zariadenie, reťazový nakladač kontajnerov a ďalšie prídavné zariadenia.
Prevádzku zberného dvora nám oddialilo prijatie nového
zákona o odpadoch a zatiaľ nevyjasnené vzťahy medzi výrobcami, spracovateľmi, organizáciami zodpovednosti výrobcov a taktiež zbernými organizáciami. Dúfam, že sa tieto
vzťahy čo v najkratšom čase vyjasnia a zberný dvor bude
plniť svoj účel.
Pracovali sme aj nad viacerými projektami na získanie
finančných prostriedkov pre obec.
V letných mesiacoch boli aktívne aj naše kultúrno-spoločenské organizácie a takmer každý týždeň bola v našej obci
nejaká akcia. Niekedy ma mrzí, že pri výborne pripravenej
akcii, účasť občanov bola nízka. A tak práca funkcionárov
v organizáciách nemá patričnú odozvu.
Blížia sa Vianočné sviatky a koniec roka. Chcem poďakovať všetkých ľudom, ktorí v uplynulom roku akýmkoľvek
spôsobom prispeli k rozvoju našej obce a neváhali priložiť
ruku k dielu. Želám Vám veľa zdravia, pohody, súdržnosti,
dobré medziľudské vzťahy a splnenie Vaších želaní.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

Nový traktor.

Odkanalizovanie budovy ZŠ.

Rekonštrukcia OcÚ.

Oprava mostov.

Oprava mostov.

Zatepľovanie telocvične.
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SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
– ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA LIPT. LÚŽNA
Nosné piliere, na ktoré sa naša organizácia sústredila
v roku 2016 boli pripomenutia 71. výročia ukončenia 2. SV v spojitosti s oslobodením našej obce a 72. výročie vypuknutia
a uskutočnenia SNP, do ktorého sa naša obec zapojila. Oslavami uvedených výročí sme sprístupňovali vojnovú minulosť
hlavne mladým ľuďom interesantnými a zaujímavými formami práce. Hľadali sme také aktivity a metódy, ktoré sú vlastné najmä mladej generácii. Aby sme vyvolali záujem o to, čo
sa vlastne počas vojny v našej obci odohrávalo.
V spolupráci s klubom vojenskej histórie „Ostrô“ sme slávnostne otvorili pomník ruského vojaka Lečika, ktorý zahynul
počas druhej svetovej vojny pri oslobodzovaní našej obce
spolu s ďalšími vojakmi červenej armády. Toto všetko sme
uskutočnili na vyšnom cintoríne, kde je vojak Lečik pochovaný.
Tejto oslavy sa zúčastnil aj Michal Mačekin – tajomník ruského veľvyslanectva na Slovensku. Chcem vyzdvihnúť zásluhovosť Ladislava Hubu a Vladimíra Veselovského, ktorí dokázali s pánom tajomníkom nadviazať hlbší kontakt, aby sa
v Liptovskej Lúžnej po viacnásobnej návšteve cítil ako doma.
Na oslavách nechýbal ani partizánsky guľáš a dobrá hudba
Dj Ľuboša Veselovského, ktorá sprevádzala mladých ľudí aj

Hrob sovietskeho vojaka.

na večernej veselici. Mladí ľudia a občania strednej generácie
sa zabavili dobre. Dňa 13. 08. 2016 sa okolo 30 členov a sympatizantov SZPB zúčastnilo autobusového zájazdu na Kališti, kde sme si pripomenuli vypálenie tejto obce nemeckými
fašistami. Podieľali sme sa aj na oslavách 72. Výročia SNP
v našej obci. Na týchto oslavách už tradične po kladení vencov nechýbali ani príhovory starostu obce a zástupcu oblastného výboru SZPB. Od prezidenta RF V. Putina obdržal
štátne vyznamenanie in memorian Ondrej Kurpaš z Banského.
Vyznamenanie prevzal jeho syn Otto.
Členovia výboru ZO už tradične vykonali návštevu u najstarších členov SZPB. Zaujímavá bola beseda u 93 ročnej
odbojárky p. Berty Tišťanovej, ktorá povedala: „Nech je ako
chce, len aby vojna nebola!“ Ďalší jej výrok znel: „Chlapče,
ty nevieš čo je vojna za svinstvo.“ V súčasnej dobe má naša
organizácia 97 členov. Veríme, že rozšírením členskej základne prispejeme k upevneniu mieru. Dňa 14. 01. 2017 plánujeme VČS ZO, na ktorej si vytýčime plnenie ďalších úloh.
Marek Kuchta

Účastníci osláv.

Foto: archív OcÚ

AKTIVITY SENIOROV V LIPTOVSKEJ LÚŽNEJ
V auguste tohto roka uplynulo 7 rokov od založenia našej
základnej organizácie. Počet členov od založenia narástol
z 33 na 58 členov. Už trinásty krát sa Vám prihovárame a informujeme Vás o našej činnosti a aktivitách v obci alebo aj
mimo nej.
Za druhý polrok 2016 sme uskutočnili množstvo podujatí tradičných, príležitostných ale aj vzdelávacích.
Už tradične sa v júni naša spevácka skupina zúčastnila
prehliadky speváckych skupín seniorov na Ružomberskej
lýre v Hubovej. Skupinu bolo podporiť 16 ostatných členov
ZO. Za účinkovanie skupina dostala ďakovný list.
Už viac rokov sa naši členovia v letnom období chodia
kúpať do Podhájskej. I tento rok tam našlo trojdňový oddych
45 zúčastnených. Prešlo len pár týždňov a naši členovia sa
znova stretli v prírode pod Čiernym vrchom na opekačke.
Bolo to veľmi milé a veselé posedenie, kde sa striedal spev
a tanec s vychutnávaním dobrôt opečených na ohníku.
Na 24. august 2016 sa členovia veľmi tešili, pretože na
tento deň bol naplánovaný zájazd do Poľska. Po nákupoch

cestou domov sme sa zastavili v Oraviciach, kde mali všetci
možnosť okúpať sa a trocha ohriať na slniečku.
Aj tento rok sa konala v našej obci púť ku kaplnke p. Márie na Hedeši. Na túto akciu si pripravili členky speváckej
skupiny s harmonikármi krásne piesne, ktoré zaspievali pred
sv. omšou.
V októbri spevácka skupina účinkovala so svojim programom na stretnutí s dôchodcami obce, akciu pripravila Obec
L. Lúžna. Ich program sa všetkým prítomným veľmi páčil.
Z Okresnej organizácie JDS v Ružomberku boli pre našu
ZO pridelené poukazy na rekondičko-liečebný 6-dňový pobyt
s dotáciou od štátu po 50,– Eur na každý poukaz. Pobytu za
zúčastnili dve naše členky.
Z príležitostných akcií spomeniem účasť našich členov
na odpustovej slávnosti na Donovaloch v mesiaci júni a vykonanie brigády pri úprave okolia kostola, na ktorej sa v priebehu dvoch dní zúčastnilo 30 členov.
V septembri si 10 našich členov bolo obzrieť krásy Vlkolínca a po obhliadke si vychutnali dobrý obed v reštaurácii

v Čutkovskej doline. Túto akciu pripravila OO JDS v Ružomberku.
V tomto roku si spevácky súbor Liptov Ružomberok pripomenul 70. výročie svojho účinkovania. Pri tejto príležitosti pripravil program v KD v Ružomberku, na ktorom sa zúčastnili naši členovia aj s rodinnými príslušníkmi.
Ďalej z príležitostných aktivít spomeniem aktivity speváckej skupiny:
– účinkovanie pri odhalení pomníka ruskému vojakovi
na vyšnom cintoríne, ktorý zahynul v II. sv. vojne
– účinkovanie na Dožinkových slávnostiach v Kroměříži,
kde si lúžňanské kroje ako aj piesne Liptova získali
priazeň divákov
– zaspievanie partizánskych piesní pri príležitosti osláv
výročia SNP pri kladení vencov na Kečke
– návšteva MŠ v L. Lúžnej pri príležitosti Dňa materských
škôl
– účinkovanie pre Ovčiarsku spoločnosť pri príležitosti
ukončenia sezóny
– program na Mikulášske posedenie členov JDS a na
Vianočné trhy
Okrem spomenutých akcií spevácka skupina účinkuje
takmer na každej členskej schôdzi pri príležitosti blahoželania meninovým oslávencom, pri oslavách MDŽ, Dňa matiek,
v mesiaci októbri – úcta k starším.
K aktivitám vzdelávacieho charakteru patrili prednášky
z oblasti zdravého spôsobu života ako aj rôzne informácie
z úseku sociálnych služieb a dôchodkového systému podané
našou predsedníčkou na každej členskej schôdzi.
Od novembra 2016 pre našu organizáciu zabezpečila Obec
L. Lúžna nové priestory v bývalom Klube M pre schôdzkovú
činnosť ako aj pre rôzne slávnostné podujatia. Za to Obci,

ale hlavne starostovi Ing. Husarčíkovi ďakujeme a veľmi si
vážime tento ústretový krok.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Želajme si, aby
sme si počas týchto sviatkov našli čas na svojich blízkych,
aspoň pár chvíľ venujme jeden druhému. Využime tento
sviatočný čas na darovanie aj duchovných darov všetkým
okolo nás – známym aj neznámym. Majme otvorené srdcia
pre každého. Aspoň na chvíľu dajme bokom zhon po materiálnych veciach a v tichu, pokoji a s láskou privítajme toho,
koho podľa tradície oslavujeme – nášho Spasiteľa a Vykupiteľa.
Nemám čas, povedala mi moja dcéra,
povedala mi to dnes, povedala aj včera.
Nemám čas, povedal mi môj syn.
Kedy ho budú mať – to vie Boží syn.
Máte predsa autá, môžete sem zájsť.
Ale my ten čas nemôžeme nájsť!
Máme veľa práce, veľa povinností,
keď je voľná chvíľa, pozveme si hostí.
Ty si predsa sama, tak príď Ty k nám.
Že máš biedne zdravie? Nohy starý krám?
Máte všetci telefóny, čakám na Váš hlas,
mamka naša drahá, akože sa máš?
Darmo čakám, darmo dúfam, že sa ozve cit.
Čo sa deti stalo, neviem pochopiť!
Darovala som Vám život, dala lásky veľa.
Prosila o požehnanie nášho Stvoriteľa.
Čo je bolestnejšie pre nás staré mamy?
Máme svoje deti – a predsa sme samy!
Kováčová Anna
tajomníčka ZO JDS

O ZMYSLE ŽIVOTA A O JEDNEJ KNIHE
„Ak v láske darujeme seba samých, umierajúc sebe samým, nanovo sa získavame a dostávame novú silu k ďalšiemu prežívaniu zmysluplnejšieho života. Realizáciou takejto
formy stravujúcej lásky, ktorá je bytostným odovzdaním sa
druhému človeku, milovanej osobe alebo blížnemu, ktorý
ma potrebuje, nastáva bytostné naplnenie života transcendentnou zmysluplnosťou a láskyplná aktivita voči druhému
človeku robí náš život šťastnejším a radostnejším.“ To je
niekoľko riadkov z monografie Ivana Ondrášika Problém
a tajomstvo zmyslu života (filozofická a kresťanská perspektíva), ktorá vyšla s podporou jeho najbližších – rodičov,
manželky a priateľov – pred niekoľkými mesiacmi.
Láska, ktorá pre človeka bola, je a zostane tajomstvom
života, je jedným z jeho najvyšších možných zmyslov. V láske môžeme zakúsiť záblesk a prienik večnosti a nesmrteľnosti. Láska je vždy viac, ako iba to, čo sa práve deje v našom
živote. Pre objavovanie zmyslu v živote potrebujeme žiť au-

tentickú lásku – agapé, schopnú odpúšťania, sebaobetovania,
naplnenú porozumením pre potreby milovanej osoby či
blížneho. Lásku, ktorá v sebadarovaní pre druhého umiera,
aby znovu vstala. K nej sa vzťahuje i nádej – tiež jeden z najvyšších možných zmyslov života človeka. V perspektíve
viery, lásky a nádeje môže nastať hlboká vnútorná sebapremena, ktorá sa stane zdrojom bytostnej radosti.
Zmysel života a jeho hľadanie, ako sa dozvie čitateľ našej
knihy, nie je len problém. Je pre nás i tajomstvom a darom.
Hovorme teda o zmysle života, veďme vzájomný otvorený
dialóg. Môžeme sa navzájom obohatiť a s úctou a porozumením pristúpiť k druhému človeku na jeho ceste hľadania.
Aby neboli jeho sprievodcami beznádej, utrpenie, strach,
úzkosť, zúfalstvo, previnilosť, osamelosť, nuda a smútok, ale
láskyplná nádej prameniaca vo viere v Toho, ktorý nám daroval nielen život, ale i jeho zmysel.
Katarína Ondrášiková

KRÁTKE ZHRNUTIE ČINNOSTI MIESTNEHO SPOLKU SČK
LIPTOVSKÁ LÚŽNA ZA ROK 2016
Členky MS SČK sa v úvode roku 2016 zúčastnili ako asistenčná zdravotná služba sánkarskych pretekov. Zorganizovali sme 2x mobilný odber krvi v spolupráci s NTS Banská
Bystrica a ÚVN SNP Ružomberok – FN. Aj touto cestou sa
chceme ešte raz poďakovať všetkým darcom za ich ochotu
pomôcť tým, ktorí to potrebujú. V letných mesiacoch sme

opäť asistovali ako zdravotná služba na cyklistických pretekoch, pri minifutbale a na hasičskej nedeli. Nemalou troškou
sme prispeli aj pri dobrovoľnej zbierke trvanlivých potravín
v Kauflande pod záštitou Územného spolku SČK LIPTOV
v Liptovskom Mikuláši. Pomohli sme vyzbierať potraviny pre
soc. slabých. V okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok

Darcovia krvi.
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sme tak pomohli 70 rodinám. Medzi ne sme prihlásili aj
našu dedinu a tu sme pomohli 6 rodinám. Ako sa už pomaly
stalo krásnym zvykom aj tento rok sa zapojíme svojou troškou
k Vianočným trhom, ktoré organizuje farský úrad, obec
a dychovka. Na záver roka spríjemníme chvíle naším spoluobčanom a všetkým ktorí majú radi kultúrne podujatia
skupinou HRDZA. V novom roku v mesiaci január opäť

Zbierka potravín.

Foto: archív MsO SČK

pripravujeme odber krvi v spolupráci s ÚVN SNP Ružomberok – FN.
Kolektív MS SČK Liptovská Lúžna praje všetkým na
Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší, v novom
roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.
MS SČK Liptovská Lúžna

HUDBA JE KORENÍM ŽIVOTA
Hudba vyjadruje náladu, emóciu, pocit. Vyvoláva úsmev
na perách, prináša radosť a veselosť. Dáva voľnosť fantázii.
V piesňach sa odzrkadľujú rôzne životné situácie a ľudské
príbehy, zobrazuje láska k ľuďom, prírode a milovaným
miestam na Zemi. Spieva sa, že sa pri piesni zabudne na
smútok a žiaľ.
Hudba má prinášať potešenie a dobrú náladu nielen človeku, ktorý ju hrá, ale ľuďom, ktorí ju počúvajú. A práve
o toto nám ide. Počas celých 25. rokov, čo naša dychovka
funguje sme sa snažili do Vašich sŕdc prinášať hudbu.
Tento rok sme pre Vás organizovali Novoročný koncert,
VI. Dychovkársky ples, fašiangovú bursu a pochovávanie
basy, IX. Ročník Lúžňanského barytónu, vystúpenie pri
vyšnej škole. Lúžnu sme reprezentovali na Morave a v Tvrdošíne, kde sme získali zlaté pásmo a ocenenie za výnimočný spevácky výkon. Spríjemnili sme oslavy, svadby a cirkevné obrady. A tešíme sa ešte na Vianočné trhy.
Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať všetkým
tým, ktorí nás počas celého roka sprevádzali, podporovali
a oceňovali našu prácu potleskom.
Prajeme všetkým Vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú
sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu. Nech je Vaše

srdce obklopené láskou svojich blížnych a žiari šťastím ako
Betlehemská hviezda. Nech tichá hudba Vám počas Vianoc
znie a ďalší rok 2017 Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie.
DH Lúžňanka

Členovia DH.
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Z ČINNOSTI FSK LÚŽŇAN 2016
Končí sa rok 2016 a je potrebné bilancovať, čo naša Folklórna skupina (ďalej Fsk) dokázala za tento rok. Hneď na
začiatku roka 9. 1. sa uskutočnila výročná členská schôdza,
kde sa prehodnotil rok 2015 a zároveň sa navrhli aj nejaké
plány, ktoré nás čakajú v roku 2016. Členská schôdza sa
nezaobišla bez chutnej kapustnice. Keďže v roku 2016 Fsk
nerobila fašiangy, tak bola pozvaná na fašiangové vystúpenie,
zúčastnila sa fašiangového sprievodu po meste Ružomberok,
kde pred kultúrnym domom a OC Adria uskutočnila program
pred občanov Ružomberka. Večer sme boli pozvaní do Veľkej
Dvorany na pochovávanie basy. Basu pochovávali členovia

Fsk Liptov. 14. 2. 2016 Fsk vystúpila s programom pri príležitosti dodania hasičského auta pre našich hasičov, ktoré
odovzdal pán minister Kaliňák s prezidentom hasičského
zboru v Bratislave. Po odovzdaní auta boli účinkujúci a občania pozvaní do KD na malé občerstvenie. 26. mája sa Fsk
zúčastnila sv. omše a pobožnosti pri príležitosti Kristovho
tela a krvi (Božie telo) a robenia oltárikov okolo kostola. Fsk
spolupracovala so študentkami etnografie z univerzity sv.
Cyrila a Metoda, kde im poskytla informácie zo života našich
predkov. 16. júla sa Fsk zúčastnila s programom „Ráno na
lúkach“ v oravskej obci Malatiná na Bačovských dňoch.

Boli sme veľmi vítaní a program sa im páčil. 23. júla sme sa
zúčastnili Dolnoliptovských slávností pod Chočom v Lúčkach
s programom „Priadky“. 30. Júla sa Fsk zúčastnila s programom v Liptovských Sliačoch na Dni matky. Taktiež tam
prebehla regionálna súťažná prehliadka „Veruže mi zahraj“,
ktorej sme sa zúčastnili aj my. Naši dvaja členovia vyhrali
zlaté pásmo v kategórii spevák, speváčka. Sú to členovia
Božena Fidesová s goralskými piesňami a Eduard Glemba,
ktorý mal zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž. Krajská
súťaž sa konala 25. 9. v Zázrivej a Eduard na nej získal strieborné pásmo (druhé miesto). Fsk účinkovala aj na dvoch
svadbách so starým zvykom – vodenie tračok, budenie

a čepčenie. Ľudia si to prajú, aby sa nezabudlo na staré zvyky na svadbe. 19. 11. Fsk usporiadala tradičnú Katarínsku
zábavu. Pre nepriazeň počasia bola slabá účasť na zábave.
18. 12. sa Fsk zúčastní vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia
na nádvorí OcÚ. 22. 12. je Fsk pozvaná do Ružomberka, kde
bude účinkovať na Vianočných trhoch na námestí. Fsk má
30 členov. Do našich radov by sme radi prijali mladých chlapcov, ktorí majú záujem o spev a tanec. Na záver ďakujem
pánovi starostovi a pánovi prednostovi ako i obecnému zastupiteľstvu za podporu a finančnú pomoc.
Za Fsk organizačná vedúca
Eva Valušiaková

Členovia FS.
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Z NAŠEJ MATRIKY 2016
NARODENIE:
Nela Mydliarová, Tomáš Dzimbaník,
Maxim Chlepko, Samuel Tabák,
Branko Marko Serafín, Marcus Polkan, Marko Vanyšev, Dávid Ilavský, Eliška
Husarčíková, Valentína Chlepková, Patrícia
Husarčíková, Martin Majdek, Ema Bullová, Jana Glembová,
Marko Bystričan, Marko Tišťan, Zara Gezová, Sofia Gezová,
Tamara Veselovská, Júlia Stašová, Filip Črep, Aleš Veselovský,
Richard Huba, Leo Soják, Liana Sojáková, Lucia Langová,
Kristína Langová, Ľuboš Glemba, Juraj Krížovský, Linda
Záhradníková, Viliam Vierik, Aneta Stašová, Ján Veselovský.
SOBÁŠ:
Juraj Soják a Bc. Barbora Mydliarová,
Ľuboš Chlepko a Zdenka Serafínová,
Vladimír Mydliar a Bc. Romana Sojaková, Ján Ručka a Mgr. Zuzana Mydliarová, Matúš Gezo a Monika Samolejová,
Jozef Veselovský a Silvia Jánošíková, Ing. Ľubomír Piatka a Ing. Monika Mydliarová, Peter Jaraba a Ing.
Mariana Dudášová, Ing. Radovan Čulák a Ing. Petra Cadríková.
SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Kamil Fides a Patrícia Husarčíková, Ing. Martin Lauko a Dominika Vieriková, Ing. František Hrušovský a Mgr. Zuzana Veselovská, Ing. Martin Lang a Ing. Katarína Dutková, Tomasz
Widz a Mgr. Zdenka Kraftová, Tomáš Veselovský a Lucia Šimková, Ing. Mário Husarčík a Ing. Beáta Bešinová, Filip Chlepko
a Monika Hladišová, Ing. Michal Halama a Ing. Terézia Fúrová,
PhD., Ľuboš Janťák a Katarína Zvarová, Juraj Dutka a Michaela Sanigová, Marián Martinkovič a Anežka Janíková.

ÚMRTIE:
Ľubomír Veselovský, 45 r., Daniel Veselovský, 60 r., Pavol Lukáč, 38 r., František Chlepko, 46 r., Božena Veselovská, rod. Targošová, 53 r., Františka
Viglaská, rod. Veselovská, 64 r., Jolana Oravcová, rod. Ondrašíková, 75 r.,
Vladimír Bulla, 62 r., Mária Glembová, rod. Sirotová, 80 r.,
Marián Devečka, 54 r., Zdenko Jaroš, 56 r., Alena Lietavcová,
39 r., Cyprián Chlepko, 73 r., Ondrej Kurpaš, 87 r., Stanislav
Črep, 65 r., Ján Kurpaš, 63 r., Igor Veselovský, 51 r., Augustín
Veselovský, 85 r., Jaroslav Záhradník, 59 r., Veronika Šimková, rod. Mydliarová, 88 r., Lukáš Targoš, 20 r., Magdaléna
Tišťanová, rod. Šimková, 88 r., Štefánia Chlepková, rod.
Chlepková, 79 r., Veronika Devečková, rod. Husarčíková,
92 r., Ivan Veselovský, 34 r., Valéria Lietavcová, rod. Dudášová, 92 r., Július Fongus 71 r., Veronika Fidesová, rod. Črepová, 86 r., Juraj Soják, 49 r., Stanislav Tišťan, 53 r., Peter Sirota, 82 r., Františka Dudášová, rod. Bullová, 95 r., Jozef Šimko,
84 r., Ján Samolej, 56 r., Klementína Gregorcová, rod. Jurigová, 94 r., Božena Mydliarová, rod. Chlepková, 67 r., Eva
Samolejová, rod. Hladová, 55 r., Peter Črep, 50 r., Juliana
Dudášová, rod. Veselovská, 72 r., Anna Mlynarčíková, rod.
Ondrašiková, 94 r., Vladimír Mydliar, 63 r., Ladislav Samolej,
62 r., Jozef Glemba, 60 r.
ŠTATISTIKA:
narodení: 33, prisťahovaní: 23, odsťahovaní: 26, umretí: 42,
počet obyvateľov k 15. 12. 2016: 2.810
PhDr. Eva Veselovská
matrikárka

POSEDENIE JUBILANTOV
V živote človeka sú chvíle, keď začne premýšľať a uvažovať nad svojím životom, hodnotiť svoju životnú cestu. Na
tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj
smútky. Ľudský život predstavuje obrovskú knihu, zložitý
román. Detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť
a trápenie z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier.
V mysli sa roja spomienky na chvíle pohody. Na to, že ten
huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj
za rodičov lásku svojim starkým.
Minú sa roky uprostred starostí i radostí v životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme
ako, jednoducho sa vkradne do života a je tu. Pribúdajúce
roky však nie sú dôvod na nostalgiu a smútok. Koľko pokoja,
úspechu a dobrého slova šíri vaša prítomnosť. A to je vzácny
dar, ktorý človek potrebuje. Stačí prítomnosť lásky a dobrá
vôľa, milý úsmev, či pohladenie. Práve toto vedomie môže
vašu jeseň života urobiť krásnou a pokojnou.

Obecný úrad pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil posedenie pre našich občanov, ktorí sa v tomto roku
dožili životného jubilea. Dňa 20. 10. 2016 sme pozvali všetkých, ktorí sa v tomto roku dožili 60, 65, 70, 75, 80 a 85 rokov.
Spolu ich bolo 109. Pre jubilantov sme pripravili občerstvenie
a malý darček.
O neopakovateľnú a výnimočnú atmosféru sa postarala
dychová hudba Lúžňanka, ktorá už tradične zabáva našich
hostí. V kultúrnom programe sa predstavil detský folklórny
súbor Lúžňanček pásmom piesní a básni. Nechýbala ani
spevácka skupina pri Jednote dôchodcov v našej obci. Dúfame, že všetci sa dobre zabávali a na túto milú slávnosť budú
ešte dlho spomínať.
Milí oslávenci, želáme vám pevné zdravie, aby sa vám
vyhladili vrásky na čele, aby vám nezhaslo nadšenie pre
všetko dobré a krásne, čo vás v živote obklopuje. Nedopustite, aby vám v srdci vyhasla láska k ľuďom.
Eva Veselovská, OcÚ

Foto: OcÚ

KST LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Znovu, ako každý rok, prišiel čas zhodnotiť pred vianočnými sviatkami činnosť a bohužiaľ aj nečinnosť nášho klubu.
Po jarných akciách, ktoré sme organizovali z iniciatívy Štefana Črepa prišli na rad každoročné akcie. Výstup na Veľkú
Chochuľu pre nepriaznivé počasie absolvovali len dvaja
členovia turistického oddielu, ktorí aj tak nevystúpili na vrchol. Salatínske návraty sa konali v peknej atmosfére. Po
sobotňajšom, horšom počasí, v nedeľu spolu s turistami KST
Liptovské Sliače sme vystúpili na Salatín a akcia sa vydarila.
Plánované jesenné akcie nevyšli buď kvôli zlému počasiu
alebo kvôli zaneprázdnenosti členov.
Chceli by sme osloviť mladých ľudí, ktorý majú vzťah ku
turistike či by sa nechceli angažovať v klube a to nielen účasťou na výstupoch. Turistický klub starne a potrebuje mladú
krv. Nechce sa nám veriť, že by sa po hojných účastiach na

výstupoch na Veľkú Chochuľu a Salatín nenašlo pár mladých
ľudí, ktorý by chceli vstúpiť do klubu. Bolo by nám naozaj
ľúto keby klub zanikol a bola by to naozaj škoda po takom
dlhom čase jeho fungovania. Nie je všetko len o peniazoch.
Treba si niekedy aj vyčistiť hlavu a užiť si prírodu, ktorá nám
veľa toho ponúka a my si to nevieme vážiť v dnešnom hektickom svete.
Na záver, samozrejme, všetkých srdečne pozývame na
Štefánsky výstup na Salatín a na Silvestrovský výstup na
Fedorku. Ak budú snehové podmienky priaznivé chceme po
novom roku zorganizovať preteky na sánkach a preteky na
igelitových veciach. Všetkým občanom prajeme príjemné
prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku
2017.
S pozdravom výbor KST Liptovská Lúžna

Na Salatíne.

Foto: archív KST

LYŽIARSKY ODDIEL
Druhý polrok roku 2016 sa už tradične
niesol v duchu prípravy na nasledujúcu
zimnú sezónu 2016/2017.
Členovia LO zrealizovali nový ochranný náter celého vleku, rozvodných el.
skríň, upravili interiér altánku pri lyžiarskej chate, zrenovovali WC, urobili kompletnú inventúru.
Pod odborným dohľadom boli vykonané revízne skúšky
vleku a elektroinštalácie. Na základe požiadaviek revízie
boli doplnené bezpečnostné zábrany okolo vratnej stanice
vleku a namontovaná nosno-tlačná kladková batéria na jednom zo stožiarov. Strojníci vykonali údržbu snežného páso-

vého vozidla. Netreba opomenúť neustálu starostlivosť
o kamerový systém, wifi sieť a internetovú stránku.
Vždy aktuálne informácie k fungovaniu lyžiarskeho vleku,
otváracím hodinám, cenníku a plánovaným akciám sa dozviete práve na spomenutej webovej stránke www.lyziariluzna.eu alebo na facebooku lyžiarskeho oddielu.
Tešíme sa na Vašu návštevu na svahoch pod Čiernym
Vrchom.
Vzhľadom na blížiace sa najkrajšie sviatky v roku, výbor
LO želá všetkým priaznivcom lyžovania, členom LO s rodinami a občanom obce pokojné prežitie Vianočných sviatkov
strávených v kruhu najbližších a následný úspešný vstup do
nového roku 2017.
Výbor LO

Príprava vleku.

Foto: archív LO

TURNAJ V MINIFUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE
13. augusta 2016 sa odohral pravidelný každoročný turnaj
o pohár starostu obce v mini futbale. Turnaj sa odohral na
ihrisku s umelou trávou za telocvičňou pri ZŠ. Turnaja sa
tento rok zúčastnilo šesť mužstiev, ktoré hrali systémom
každý s každým. Prvé dve mužstvá v tabuľke hrali o víťaza
turnaja a mužstvá na treťom a štvrtom mieste hrali o tretie
miesto v turnaji.
Turnaja sa zúčastnili tieto mužstvá: UNITED 98; BIEDNE
STROJE; GORANI; SKALNÍ; HANČURKA; FC MAREK.
V súboji o tretie miesto sa stretli mužstvá Biedne stroje
a nový účastník turnaja mužstvo Hančurka. Ich vzájomný
súboj sa v základnej časti skončil výsledkom 1:1. No v súboji
o tretie miesto mužstvu Hančurka dochádzali sily a prehrali
v pomere 10:4.
Vo finále sa stretli už tradiční súperi a to mužstvá Gorani
a Skalní. V základnej časti sa ich súboj skončil výsledkom

FC Marek.

2:2, no vo finále sa opäť ukázala skúsenosť mužstva Goranov,
ktorí vyhrali v pomere 4:3.
Mužstvo Goranov vyhralo už šiesty krát. Je obdivuhodné
ako si títo futbalisti udržujú kondíciu i vo vyššom veku. Je
to generácia, ktorá nám robila radosť i v časoch, keď tvorili
základ A mužstva Liptovskej Lúžnej.
Zápas o tretie miesto: Biedne stroje – Hančurka 10:4
Finále: Gorani – Skalní 4: 3.
Najlepší brankár: Juraj Soják, mužstvo Hančurka
Najlepší hráč: Michal Serafín, mužstvo United 98
Najlepší strelec: Marek Veselý, mužstvo Biedné stroje. Mužstvo Biedné stroje dalo 8 gólov.
Podujatie malo veľmi dobrú úroveň a opäť sa môžeme
tešiť na jeho ďalší ročník v roku 2017.
Ing. Albín Husarčík
starosta obce

Mužstvo Hančurka.

Víťazi – Gorani.

Foto: archív OcÚ

FITNESS CLUB LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Rok 2016 bol pre oddiel rokom aktivít v rámci rekonštrukčných prác v posilňovni, kvôli ktorým sme prerušili súťažné
podujatia organizované clubom, ako sú fitness cup a stolnotenisový turnaj TOP SPIN. Rekonštrukčné práce sa týkali
hlavne úplnej servisnej údržby strojov a posilňovacích zariadení, vymaľovanie miestnosti na stolný tenis. Časť výdavkov
na tieto práce nám pokryl dotáciou Obecný úrad L. Lúžna,
za čo ďakujeme.
Na záver roka nás čaká ešte kompletná výmena okien
a vchodových dverí a položenie novej podlahy v posilňovni.
Keďže sa jedná o nemalú investíciu, sme vďační niektorým
prispievateľom, ktorí nám finančne pomohli pri jej realizácii.
Boli však aj takí, čo celý rok sľubovali a nakoniec sa k nám
otočili chrbtom.
Keďže v Liptovskej Osade otvorili nové wellnes centrum,
v ktorom je aj nadštandardne vybavené fitness centrum,
stratili sme dosť klientely. Z toho dôvodu by sme chceli budúci rok zakúpiť bežecký pás a posilňovacie lavice, ktoré
musia spĺňať parametre a miery Európskej únie. Veríme
a touto cestou aj žiadame poslancov obecného zastupiteľstva
o zváženie a kladné vybavenie našej žiadosti v rámci rozpočtu na budúci rok.
Sme radi a vážime si, že aj naďalej má u nás zimnú kondičnú prípravu Kristián Jánošík, ktorý je ako náš odchovanec
oddielu, vlajková loď úspechov obce L. Lúžna v cyklistike
a behu. Zakúpením bežeckého pásu by sa jeho príprava
zdokonalila a veríme, že by aj vrátila klientelu k nám, ktorá
aj kvôli tomuto bežeckému pásu chodí do vedľajšej obce.

Taktiež veríme, že si znova k nám nájdu cestu žiaci ZŠ
v rámci telesnej výchovy. Ich trojročná absencia sa ukázala
aj v rámci návštevnosti posilňovne.
Počas roka traja naši členovia oddielu absolvovali trénerské kurzy a získali medzinárodné certifikáty kondičných
trénerov, čiže ponúkame odborné služby pre jednotlivcov
ako aj ostatné športové oddiely v obci.
Otváracie hodiny v posilňovni sa nemenili a naďalej je aj
ponuka predaja suplementov a doplnkov výživy nie len pre
športovcov.
A čo ďalej? Myslím si, že ako je už u nás zvykom, vždy
budeme mať čo ponúknuť, nie len obyvateľom obce. Budúci
rok by sme chceli v spolupráci s Obecným úradom L. Lúžna
a Urbariátom – PS L. Lúžna ako aj s obyvateľmi obce, zrealizovať rekonštrukciu medokýšu Kubo, kde je havarijný stav
kadlubu, ako aj nutnosť oplotenia okolia kvôli bezohľadnému
správaniu sa niektorých ľudí, ktorí svojimi autami dehonestujú okolie prameňa, ako aj samotný zdroj nášho jedinečného prameňa, ktorý bol vyhodnotený na 2. mieste v rebríčku
kvality prírodných prameňov na Strednom Slovensku.
Lúžňania, veríme, že nás nesklamete a po vyhlásení brigády sa v hojnom počte zúčastníte. V neposlednom rade sa
členovia oddielu chcú poďakovať za nadštandardnú ústretovosť Urbariátu – PS Liptovská Lúžna voči nášmu oddielu.
Všetkým obyvateľom našej krásnej obce želáme pokojné
Vianoce a veľa spokojnosti a zdravia v novom roku 2017.
Športu zdar!

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – VÝKONNÝ VÝBOR
FUTBAL NÁS BAVÍ A VŠETKO TO ROBÍME
PRE VÁS FANÚŠIKOV
Jesenná časť sa skončila a futbalisti sa budú počas zimnej
prestávky pripravovať na druhú (jarnú) polovicu sezóny
2016/2017. Ako si vlastne na jeseň počínali? „A“ mužstvo,
dorastenci, žiaci a Kormanovci (ml. žiaci)? Na akých pozíciách sa umiestnili? To všetko Vám vo svojich príspevkoch
napísali nižšie jednotliví tréneri mužstiev.
Zároveň, za výkonný výbor, sa chcem poďakovať všetkým
sponzorom, darovateľom 2 %, funkcionárom, členom klubu,
realizačným týmom jednotlivých mužstiev, hospodárovi,
vodičom a všetkým, ktorý sa aktívne podieľajú na činnosti

OFK, naším fanúšikom a prajeme Vám príjemné prežitie
vianočných sviatkov.
S úctou: Prezident OFK – Marián Oravec
SPRÁVA TRÉNERA OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA
– JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2016/2017
– DANIARIK – II TRIEDA LFZ DOSPELÍ
Po mojom príchode k A mužstvu dospelých, ako aj futbalovému oddielu v jesennej časti, som si dal za úlohu, z predošlých mojich pozorovaní jarnej časti 2016, že v oddieli
zavediem návyky hráčov k systému hry, ako aj k jednotlivým
hráčskym postom. Bolo potrebné, aby celkovo oddiel od

mládeže až po dospelých, pracoval v tréningovom procese
pod jednou štruktúrou a systémom tréningových a hracích
procesov.
Čiastočne sa daný systém v procese dorastu a mužov
v jesennej časti prejavil, čoho dôkazom bola zohranosť mužstva a celkový pozitívny pohľad na kompaktnosť hry v závere jesennej časti. Tak, ako v každom oddiely, tak aj v našom,
najväčším nedostatkom je rôznorodosť hráčov, ktorí sú počas
týždňa v práci, v škole mimo Liptovskej Lúžnej. Tréningový
proces, je potrebné do budúcna už od zimnej prípravy zosúladiť pre väčšinu hráčov.
Pozitívom je aj striedavý štart dorastu, ktorý hrá IV. ligu,
kde jednotliví hráči pre striedavý štart sú zakomponovaní
nielen do tréningového procesu, ale aj do majstrovských
zápasov A mužstva.
V našom mužstve vidím ešte väčšie možnosti hráčov už
po spomínanej zimnej príprave, kde by sa mala prejaviť nie
iba kondičná stránka, ale aj technicko-taktická, na ktorú sme
už čiastočne nabehli.
Podmienky v oddieli sú na dobrej úrovni, napokon vedľajšie ihrisko, ihrisko s umelým povrchom, ako aj samotná
hala, dávajú výborné možnosti najmä v jesennom a zimnom
období.
V krátkom zhrnutí jesennej časti 2016 môžem smelo
konštatovať, že futbalový oddiel, ako aj A mužstvo mužov je
na správnej ceste smerovania k ešte lepším výsledkom, ktoré dosiahlo, čo dokazuje aj momentálne tretie miesto. Ak sa
dodržia tréningové procesy, ale hlavne ak sa podarí hráčom
chodiť vo väčšom počte na tréningový proces, môžem zodpovedne povedať, že toto mužstvo pri čiastočnom doplnení
na jednotlivých postoch obrana – útok môže pomýšľať aj na
poprednejšie priečky, čiže aj na postup do vyššej súťaže.
Rudolf Daubner
tréner A licencia SFZ

A-mužstvo.

Foto: archív OcÚ

minútach otočili výsledok z 3:1 na 3:4. Tento zápas mal
chlapcov nakopnúť k odohraniu vynikajúcej jesennej sezóny.
Prišli však ďalšie zápasy, kde hráme pekný kombinačný
futbal na jednu-dve prihrávky, máme hernú prevahu, ale
nevieme dať gól do prázdnej brány. Z týchto nedostatkov sa
musíme poučiť a natrénovať to v zimnej príprave. Pri lepšom
zakončovaní a strieľaní gólov sa mohli chlapci umiestniť na
druhom mieste, keďže sa nám nedarilo, po jesennej časti
nám patrí pekné štvrté miesto. Na záver by som chcel poďakovať hráčom za zodpovedný prístup k tréningom a zápasom,
vedúcemu mužstva Pavlovi Fongusovi a asistentovi Matúšovi Husarčíkovi.
Prajem všetkým našim hráčom, členom a fanúšikom
príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
Tréner dorastu Peter Veselovský

Dorastenci.

Foto: archív OFK

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – KORMANOV POHÁR
– SEZÓNA 2016/2017
Jesennú časť futbalovej sezóny 2016/2017 zavŕšili aj naši
mladší žiaci (U 13) v súťaži Kormanov pohár. Jesennú časť
nepovažujem z pozície trénera ako úspešnú, napriek tomu
som vďačný za zodpovedný prístup chlapcov k tréningovému
procesu a zápasom. Je to obdobie získavania herných zručností a zápasových skúseností pre nových hráčov, o ktorých
sa doplnil tím. Ako každý rok aj v tejto sezóne sa tím značne
omladil a to bol hlavný dôvod defenzívneho herného prejavu
hráčov. Úvod sezóny bol charakteristický hľadaním vhodných
hráčskych postov a ideálnej zostavy hráčov na ihrisku. V jesennej časti sa nám z ôsmich zápasov podarilo získať len 6
bodov so súpermi z Hrboltovej a Liptovskej Teplej. V ostatných zápasoch sme výrazne zaostávali za súpermi a podľahli im pomerne vysokým rozdielom. So 6 bodmi spokojný nie

DORAST
Do nového súťažného ročníka 2016/17 sme vstúpili letnou
prípravou, ktorá nesplnila moje predstavy v dochádzke,
nakoľko viacerí hráči chodia cez letné prázdniny na brigády
a dovolenky.
Odohrali sme jeden dorastenecký turnaj v Likavke o pohár
Robka Sliackého, kde sa hralo na menších ihriskách z počtom
hráčov 4+1. Za účasti mužstiev Lisková, Bešeňová, Černová,
L. Sliače a domáceho mužstva Likavky, sme skončili na druhom
mieste. Po výhrach v základnej skupine nad Liskovou a Bešeňovou, sme sa stretli vo finále s Likavkou, ktorá bola nad
naše sily a zaslúžene vyhrala. Do nového súťažného ročníka
sme vstúpili s výhrou v Trstenej, keď sme v posledných

Kormanovci.

Foto: archív OFK

som. Určité rezervy u hráčov registrujem, ale chlapcom dôverujem a verím, že svoj potenciál využijú v jarnej časti,
prípadne v budúcej sezóne.
Moje poďakovanie adresujem chlapcom – hráčom, za
zodpovedný prístup k tréningovému procesu a zápasom,
obci a škole za priestory telocvične, klubu za podporu a podmienky. Aktuálne sme vo fáze zimnej prípravy, realizuje sa
v telocvični ZŠ každý štvrtok o 14:00 hod. (pozývam).
Do Vianoc ostáva pár dní, preto želám chlapcom veľa
radosti z najkrajších sviatkov v roku, pokoj v duši, lásku
v srdci a pekné biele prázdniny. Do nového roku želám radosť
z futbalu, z výhier, veľa futbalového talentu a majstrovstva,
viac futbalového šťastia a čo najmenej zranení.
Vám všetkým prajem Vianoce ako z rozprávky a pohodový nový rok 2017.
Martin Mihálik
tréner mladších žiakov
I. TRIEDA LFZ ŽIACI U-15
klub
zápasy výhry remízy prehry

STARŠÍ ŽIACI
Sezóna 2016/2017 je pre nás novým začiatkom. Je to aj
preto, že káder tímu tvoria prevažne chlapci od mladších
žiakov. Chalani sa len zohrávajú, no za 4 mesiace trénovania
ich musím pochváliť. Prístup k tréningu a to koľkí sa na ňom
stretneme je možné považovať za dobrú cestu k úspechu.
Ako sa hovorí za každým úspechom sa skrýva kus driny.
Naša hra sa každým zápasom zlepšovala a tak sme v jesennej
časti obsadili pekné ôsme miesto v tabuľke. Do jarnej časti
si dávame za cieľ predviesť ešte krajší futbal. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vytvárajú podmienky, ktoré nám
umožňujú robiť to, čo nás baví.
Tréner: Rudolf Kostúrik ml.
PRAJEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVIATKY
DANIARIK - II. TRIEDA LFZ DOSPELÍ

skóre

body

klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1

39 : 12

29

3

2

40 : 21

24

7

2

3

36 : 17

23

12

7

2

3

25 : 21

23

5. Svätý Kríž

12

7

0

5

30 : 27

21

6. Hrboltová

12

6

2

4

22 : 24

20

7. Kvačany

12

5

2

5

26 : 22

17

8. Východná

12

5

2

5

18 : 26

17

3

9. Vavrišovo

12

4

2

6

20 : 30

14

0

10. Part. Ľupča

12

3

3

6

24 : 32

12

11. Jamník

12

3

1

8

20 : 33

10

12. Komjatná

12

3

1

8

18 : 32

10

13. Lipt. Trnovec

12

1

0

11

14 : 35

3

14. Ľubochň. (odst.)

0

0

0

0

0 : 0

0

skóre

body

1. Lúčky

12

11

1

0

109 : 4

34

1. Važec

12

9

2

2. Ludrová

12

10

1

1

104 : 6

31

2. Prosiek

12

7

3. Černová

12

9

1

2

104 : 11

28

3. Lipt. Lúžna

12

4. Ľubochňa

11

9

1

1

87 : 12

28

5. Komjatná

12

8

1

4

64 : 23

22

4. Iľanovo

6. Likavka

12

6

0

6

58 : 21

18

7. Lipt. Teplá

12

4

1

7

26 : 34

13

8. Lipt. Lúžna

12

3

0

9

30 : 70

9

9. Lipt. Osada

12

2

0

10

26 : 131

6

10. Lipt. Revúce

11

1

0

10

17 : 105

11. Val. Dubová

12

0

0

12

1 : 209

IV. LIGA DORAST U19 SKUPINA B
klub
zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Dolný Kubín

13

13

0

0

92 : 10

39

2. Lipt. Hrádok

13

9

2

2

41 : 22

29

3. Bobrov

13

7

3

3

33 : 12

24

4. Lipt. Lúžna

13

7

2

2

35 : 30

23

5. Trstená

13

7

1

1

41 : 29

22

6. Liesek

13

7

0

0

45 : 42

21

7. Lisková

13

6

2

2

58 : 39

20

8. Diviaky

13

4

6

6

28 : 27

18

9. Rabča

13

5

1

1

33 : 33

16

10. Chlebnice

13

3

4

4

22 : 40

13

11. Černová

13

3

1

1

19 : 45

10

12. Habovka

13

3

1

1

15 : 55

13. Orav. Polhora

13

2

3

3

14. Záv. Poruba

13

1

2

2

KORMANOV POHÁR A
klub

zápasy výhry remízy prehry

1. Ľubochňa

8

7

1

0

55 : 7

22

2. Lipt. Štiavnica

8

6

2

0

59 : 7

20

3. Ružomberok

8

6

1

1

89 : 9

19

4. Lipt. Sliače

8

4

0

4

27 : 27

12

5. Lipt. Teplá

8

2

2

4

12 : 21

8

6. Lisková

8

2

2

4

9 : 31

8

10

7. Kalam. – Lúčky

8

2

1

5

10 : 32

7

17 : 53

9

8. Lipt. Lúžna

8

2

0

6

8 : 67

6

28 : 70

5

9. Hrboltová

8

0

1

7

4 : 72

1
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