LÚŽŇANSKÝ HLÁSNIK
ROČNÍK XIV.

„Neste si vzájomne bremená“ (Gal 6, 2). Toto povzbudenie sv. Pavla je v posledných dňoch a týždňoch aktuálnym v súvislosti so situáciou, ktorá sa javí ako extrémne
ťažká ba priam neriešiteľná. Utečenci z blízkeho východu,
z Afriky, potencionálne zdá sa aj Ukrajiny. K tomu rozorvaná spoločenská situácia na domácej scéne silno traumatizovaná kauzami ekonomického podvodu a klamstva.
Je veľa návrhov, ktoré padajú z tej či onej strany. Niektoré sa javia už na začiatku ako nemožné, iné majú v sebe
aspoň náznak nádeje.
Nechcem sa v týchto riadkoch zaoberať nejakým ďalším svojím mudrlanstvom k týmto témam. Chcem len
poukázať, že sv. Pavol nie nadarmo napísal čo napísal.
Výzva galaťanom mala svoje opodstatnenie. Vtedy a zdá
sa že i dnes. „... neste si navzájom bremená...“. Vidieť, že
niekto je už na kolenách a tváriť sa ľahostajne nie je kresťanské. Vidieť len svoje záujmy a bez akéhokoľvek súcitu
prejsť okolo ťarchy blížneho nie je kresťanské. Vidieť len
svoje pohodlie, plné brucho a pre utíšenie svedomia si
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sám pred sebou klamať že ja s tým aj tak nič neurobím,
nie je kresťanské.
Obdobie dovoleniek je nielen obdobím oddychu a zábavy. Je aj príležitosťou pri cestovaní za tým všetkým, chcieť
vnímať a vidieť život iných. Áno. Je pravda že mnohé nezmeníme, lebo nie sme v euro či v slovenskom parlamente.
Ale vidieť, mať súcit, možno vrúcne poprosiť cez modlitbu
za ukrivdených, prenasledovaných, ponižovaných v tom
najvnútornejšom čo je ľudská dôstojnosť, je tiež prejavom
spolucítenia a pomoci. Nesme si navzájom bremená. Keď
už nie preto že sme kresťania tak aspoň preto lebo sme
ľudia. Totižto... apatia a ľahostajnosť sa môžu stať naším
bremenom... a vždy platí Kristovo zlaté pravidlo: „Čo ste
urobili jednému...“ alebo „Čo chcete, aby ľudia robili vám
robte aj vy im“.
Prajem vám všetkým vnímavý, požehnaný a spolucítiaci
čas oddychu.
Michal Fecko
farský administrátor

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI
Iste ste postrehli, že v našej obci začala rekonštrukcia
verejného osvetlenia. Finančné prostriedky na rekonštrukciu
sme získali z eurofondov. Dlhú dobu nám zabralo verejné
obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie.

Menia sa staré svietidlá za nové, ktoré sú na každom
druhom stĺpe a ďalšie sa dopĺňajú na voľné stĺpy. Takže nové svietidlá pri štátnej ceste budú na každom stĺpe a tiež na
niektorých miestnych komunikáciách tak, aby boli dodržané
svetelnotechnické parametre projektu.
Svietidlá budú poprepájané novými káblami, čo by malo
obmedziť poruchy hlavne pri veternom počasí. Vymieňajú sa
tiež rozvodové skrine a vybudujú sa ďalšie dve, pre optimálne
napájanie svietidiel. Riadiaci systém má optimalizovať celé
osvetlenie. Po dokončení rekonštrukcie by sme mali mať
lepšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie verejné osvetlenie.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce
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PRÁZDNINOVÉ VÝHĽADY
Z okien našej základnej školy sú krásne výhľady. Najmä
pohľad na Prašivú pohladí dušu nielen milovníkom prírody.
Keď sa však žiakov spýtame, kto už bol na holiach alebo na
druhej strane, na Salatíne, v triede sa zdvihne len málo rúk.
S príchodom leta ožívajú turistické chodníky, snáď aj naše
deti v sprievode rodičov, či s partiou kamarátov prebrúsia
malebné zákutia prírody. Výhľady z hôľ sú vzrušujúce, našu
obec v tvare obráteného S budú mať ako na dlani. Prázdniny
ponúkajú príležitosť zblízka spoznávať okolie, alebo si len
tak vybehnúť von, zahrať si futbal, schovávačku... Mládež
si zaslúži zabudnúť na školské povinností. Posledné týždne
školského roka boli zvlášť náročné, veď záverečné skúšanie,
písomky a testy im iste dali zabrať.
„Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody“ (Aristoteles). Vráťme sa ešte na chvíľu do školy, zhodnoťme, v čom
sa nám darilo, v čom možno menej. Základnú školu v šk. r.
2014/2015 navštevovalo v desiatich triedach 213 žiakov pod
vedením 17-členného pedagogického zboru. V školskom
klube detí máme dve denné oddelenia so 41 žiakmi. O bezpečný a bezproblémový chod organizácie sa stará aj 8 prevádzkových zamestnancov, o stravovanie 4 zamestnankyne
školskej jedálne.
Naši žiaci dostali svoju výplatu v podobe vysvedčenia.
Mnohým pohľad naň vyčaril spokojný úsmev na tvári, iným
len taký kyslejší. Sú aj takí, ktorí si musia zopakovať učivo
cez prázdniny, aby na konci augusta zvládli opravné skúšky.
Budeme im držať palce, aby uspeli.
Tento školský rok sme si interne nazvali aj testovací.
Celoštátne testovaní boli nielen deviataci, naša škola bola
vybraná experimentálne do elektronického testovania.
Zúčastnili sa ho všetci žiaci druhého stupňa, niektorí aj
z viacerých vyučovacích predmetov (z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, biológie).
Pätnásťroční deviataci boli zapojení do testovania PISA na
zisťovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti. Všetky
testy sme zvládli organizačne aj technicky bezchybne, ani
žiaci sa nedali zahanbiť.
Škola sa tradične zapojila do viacerých predmetových
súťaží. Najlepší matematici bodovali v pytagoriáde, do
okresného kola postúpili: Mária Stašová, Dominika Glembová, Stanislava Bullová zo 7. A, Jakub Huba, Klára Stašová,
Veronika Lietavcová z 8. A. Najúspešnejší bol Jakub Huba.
V matematickej olympiáde nás v OK reprezentovali: Matej
Vierik z 5. A, Mária Stašová, Dominika Glembová zo 7. A a Veronika Lietavcová z 8. A, ktorá v tvrdej konkurencii obsadila
2. miesto. Veľký úspech sme dosiahli v olympiáde z nemeckého jazyka. Samuel Chlepko z 9. A zvíťazil v okresnom
kole, postúpil do krajského kola. Na okresnom kole súťaže
Šaliansky Maťko v prednese povestí našu školu reprezentovali Veronika Rakučáková z 3. A, Patrícia Fidesová z 5. A, Samuel Husarčík zo 7. A. V umeleckom prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín nás na okresnom kole reprezentovali:
Samuel Veselovský z 3. A, Sára Fidesová a Ema Stašová zo
6. A, Samuel Chlepko a Sabína Chlepková z 9. A. Pravidelne
sa zúčastňujeme geografickej olympiády, do okresného kola
postúpili: Timotej Weiss a Matej Vierik z 5. A, Sára Fidesová
zo 6. A, Kristián Kráľovič a Alexandra Lukáčová z 9. A. Zapojili sme sa do viacerých výtvarných súťaží: Vesmír očami
detí, Zimná pohľadnica, Regionálny kalendár... Z mnohých
športových súťaží a turnajov uvedieme: vybíjaná (2. miesto),
Malý futbal dievčat (3. miesto), cezpoľný beh, veľký futbal
COCA COLA CUP (postup do 2. kola), memoriál p. Vierika
(5. miesto), atletické súťaže, stolnotenisový turnaj, šachový

turnaj O majstra školy. Najúspešnejším športovcom je Kevin
Bystričan z 9. A. Speváci si „zmerali hlásky“ v súťaži Slávik,
víťazkou je Naďa Chlepková z 2. B.
Prierezové témy a výchovné ciele školského vzdelávacieho
programu sa nám darí napĺňať prostredníctvom zaujímavých
podujatí: Číta celá rodina, Čítanie s Osmijankom, besedy
o knihách, medzinárodný deň knižníc, noc v škole Uspávanka
s rozprávkou, týždeň Hovorme o jedle, Deň chleba, Deň jablka, Deň vody, Deň Zeme, Deň narcisov (pre ligu proti rakovine
za narcisy vyzbierané 247 eur), Deň detí (súťaže pripravili
naši deviataci), Svetový deň bez tabaku (vedomostná súťaž),
kvíz o zdravom životnom štýle, projekty Správaj sa normálne,
Rozhodneš sa správne, Čas premien, súťaž mladých zdravotníkov, ďalšie projekty regionálnej výchovy, environmentálnej
výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej
výchovy, výchovy k ľudským právam, mediálnej výchovy,
lyžiarsky výcvik, zberové aktivity, vydávanie školského časopisu, kultúrne programy pre verejnosť obce (Predvianočný
čas, Deň rodičov), Mikuláš, výchovné koncerty, divadelné
predstavenia, návštevy múzeí a galérií... V posledných týždňoch školského roka sme do edukačného procesu zaradili
aj exkurzie (obec, región, hlavné mesto) a školské výlety, tiež
zahraničný relaxačno-náučný zájazd do Chorvátska. Zájazdy
spojené s pobytom pri mori majú v našej škole dlhoročnú tradíciu, tešia sa veľkej obľube, okrem poznávacej a relaxačnej
funkcie nepochybne prispievajú k utužovaniu medziľudských
vzťahov a k zdravému životnému štýlu. V školskom klube
detí a v 21 záujmových krúžkoch môžu deti zmysluplne tráviť
mimovyučovací čas. Folklórno-tanečný krúžok Lúžňanček
vystúpil na spoločenských podujatiach v obci (mesiac úcty
k starším, uvítanie detí do života, pozdrav darcom krvi...).
Cyklistický krúžok sa zúčastnil množstva súťaží, na ktorých
si mladí cyklisti skvelo počínali. Darilo sa žiakom SZUŠ Dotyk
vo výtvarných súťažiach, žiaci – hudobníci SZUŠ P. Bohúňa
sú excelentní. Na súťažnej prehliadke v hre na dychové nástroje v Trstenej zožali úspechy Erik Tišťan a Sára Fidesová zo
6. A, Vanda Uličná zo 4. A, Patrícia Fidesová z 5. A, Samuel
Chlepko z 9. A sa stal absolútnym víťazom súťaže. Rodičovské
združenie aj tento rok zorganizovalo vydarený maškarný
ples, bolo nápomocné pri viacerých aktivitách, pripravovalo
darčeky a občerstvenie, ozvučenie.
Telesnú výchovu sme už mohli realizovať v novej telocvični. Tá je skutočne veľkoryso riešená. Rozľahlá hala, šatne,
hygienické zariadenia, kancelárie a iné priestory poskytujú
spolu s priľahlým multifunkčným ihriskom i školským detským ihriskom veľa možností nielen pre vyučovanie žiakov,
ale aj na realizáciu športových podujatí v obci. Dúfame, že
sa postupne zvýši záujem o pravidelné využívanie telocvične. Škola v spolupráci s obcou má snahu dopĺňať potrebné
telovýchovné zariadenia.
V tomto školskom roku sme vynovili šatne, každý žiak
dostal vlastnú novú skrinku, šatňové skrinky s lavičkami
sme zakúpili aj do telocvične. Do telocvične pribudla súprava trampolín, ale aj iné telocvičné náčinie. Sme radi, že sa
nám darí vytvárať pre žiakov i zamestnancov zdravé, účelné
a estetické pracovné prostredie.
Výchova a vzdelávanie žiakov je náročná práca, nie je možná bez participácie školy a rodiny. Len vo vzájomnej podpore
bude efektívna, v prospech našich – vašich detí. Ďakujeme
všetkým, ktorí nám boli nápomocní: predstaviteľom Obce
Liptovská Lúžna na čele s pánom starostom Ing. Albínom
Husarčíkom, Rade rodičov pod vedením Anny Mydliarovej, Rade školy pod vedením Mgr. Miroslavy Šiculiakovej,

spolupracujúcim organizáciám, kolegyniam z materskej
školy a ŠKD, všetkým prevádzkovým zamestnancom ZŠ s MŠ
a školskej jedálne a najmä pedagogickému zboru na čele
s riaditeľom školy PaedDr. Mariánom Mikulkom za obetavú
mravčiu prácu v škole.

Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny, aby ich
trávili najmä vonku, v prírode alebo na ihrisku, aby sa hrali
a komunikovali s kamarátmi nielen cez FB 
Mgr. Eva Halamová
zástupkyňa RŠ pre ZŠ

A ČO ŠKÔLKÁRI?
Opäť je tu koniec školského roka, opäť je tu leto, ktoré
v nás evokuje pohodu, pekné počasie s predstavou slnečných
lúčov, vody a oddychu.
Materskú školu navštevovalo v tomto školskom roku 58
detí. Boli rozdelené do dvoch tried s celodennou prevádzkou a jedna trieda s dopoludňajšou prevádzkou. Deti viedol
päť-členný pedagogický kolektív. U detí sme
rozvíjali základy kľúčových kompetencií,
plnením cieľov školského vzdelávacieho
programu. Organizovali sme aktivity v materskej škole i mimo materskej školy. Osobnosť detí bola rozvíjaná aj formou krúžkovej
činnosti v spolupráci so SZUŠ Dotyk. Pri
plnení aktivít mimo materskej školy nám
pomáhalo RZ pri ZŠ s MŠ a členky RZ v MŠ.
K aktivitám Mikuláš, maškarný ples a MDD
finančne prispel aj obecný úrad v Liptovskej
Lúžnej. Touto cestou im všetkým srdečne ďakujeme, vážime
si ich prácu a ochotu. Poďakovanie patrí aj rodičom za spoluprácu pri plnení cieľov a aktivít s deťmi v materskej škole.
Podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva boli do materskej školy prijaté všetky deti, ktorých rodičia požiadali
o umiestnenie do materskej školy od septembra 2015. Spolu je
to 68 detí. Nakoľko sa prihlásili skoro všetky deti na celodenný pobyt a priestory tretej triedy nie sú kompletne vybavené

na prihlásený počet detí, je potrebné počas letných prázdnin
rekonštruovať WC a vybaviť spálňu v tretej triede zakúpením
lehátok a periniek. Tiež sa musí riešiť personálna záležitosť
tretej triedy. Rozpočet MŠ na rok 2015 túto položku nepokryje, preto sme požiadali obecné zastupiteľstvo o navýšenie
rozpočtu. Dúfame, že v spolupráci so zriaďovateľom sa nám
túto situáciu do septembra podarí vyriešiť
k spokojnosti vás rodičov.
Prázdniny sú ešte len v začiatkoch, ale
už teraz je deťom aj rodičom jasné, že je
potrebné pripraviť sa na horúce chvíľky
strávené vo víre detských hier, ktoré sa
nikdy nekončia a smiechu, ktorý nemôže
byť hlasnejší.
Naša materská škola poskytuje možnosť
umiestniť deti v zariadení aj počas mesiaca
júl, kde sú pod dohľadom pedagogickej
pracovníčky, majú zabezpečenú celodennú stravu a voľný
prázdninový program. Tieto prázdniny sme zaznamenali
zvýšený záujem o prázdninovú činnosť, prihlásilo sa nám až
25 detí. S prianím pekných slnečných dní, plných oddychu
a pohody sa s vami lúči kolektív zamestnancov materskej školy a teší sa na stretnutie s deťmi a rodičmi v septembri 2015.
vedenie MŠ

OTÁZKY (KRÁTKE ZAMYSLENIE)
Múdrosť sa prejavuje predovšetkým
schopnosťou klásť otázky.
Ferdinando Galiani
Malé deti v určitom veku často kladú otázky, ktoré sa
začínajú slovom prečo? Povinnosťou rodičov je dávať deťom
zrozumiteľné vysvetlenia. Deti sa pýtajú, aby uspokojili svoju zvedavosť, ktorá je matkou poznávania. Po určitom čase
prestávajú dávať takéto otázky a naopak, neskôr začnú ony
poučovať svojich rodičov.
Niektorým ľuďom však zostáva nadmerne časté prečo ako
celoživotná vlastnosť.
Potom môžeme rozlišovať dva pramene, z ktorých ich
otázky vychádzajú. Jedným je túžba po poznaní a druhým
zvedavosť. Prvá sa prejavuje u vedcov a vynálezcov, druhá
u zvedavcov – slušnejšie povedané – chronických roznášačov
pouličných informácií.
Rozlišujeme nielen tých, čo otázky kladú, ale deliť môžeme aj samotné druhy otázok. Otázky hlúpe a inteligentné,
zbytočné a zásadné, zmysluplné a nezmyselné, konkrétne
a abstraktné, primerané a nemiestne. Zvláštnou skupinou sú
otázky, ktorým sa niekedy hovorí základné alebo filozofické:
ide o otázky o vyššom zmysle bytia. Všetky otázky by bolo
možné tiež rozdeliť na dve kategórie: na pravdivé, ktoré sa
usilujú o poznanie pravdy, a márnivé, ktoré uspokojujú ľud-

skú zvedavosť, škodoradosť či hlad po senzáciách. Kladenie
otázok je úplne normálne a patrí k životnému bohatstvu.
Klásť si pravdivé otázky je znamením zdravého rozumu.
Ide však len o tretinu cesty k pravde. Druhou tretinou
je správna, pravdivá odpoveď a treťou je prijatie poznanej
pravdy. Zo všetkých troch častí je tá prvá najľahšia. Posledná
je najťažšia. Ťažko sa prijíma.
Viera Stašová

Kresby detí na zastávkach.
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PRÁCE VYKONANÉ V 1. POLROKU 2015
Nový rok 2015 sa začal bez snehu a pomerne vysokými
teplotami. Už sa zdalo, že snehu opäť nebude, ale zima
ukázala svoju silu a ponúkla nám bohatú snehovú nádielku
aká bola naposledy pred 7 rokmi a tak sme mali o robotu
postarané.
– Dokončili sme rekonštrukciu zdravotného strediska, kde sa
vymenili okná, dvere, zateplila celá budova a strop. Opravili
sme strechu a zabudovali drenáž okolo budovy. Tiež sme
vybielili vnútorné priestory a opravili stierky. Takto budova
poskytuje omnoho lepšie podmienky pre pacientov aj pre
zdravotníkov.
– V zimných mesiacoch sme začali s rekonštrukciou bývalého
M-clubu, kde sa prerábal strop, stierky, elektrika, voda, kúrenie. Celkovo sa skultúrnilo prostredie týchto miestností.
– Vykonávali sme dokončievacie práce na zbernom dvore
a zo získaných financií sme zakúpili nový príves na traktor.
– Začali sme s montážou kamerového systému, ktorý bude
monitorovať priestor okolo obecného úradu. „Projekt bol
finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality.“
– Vykonávali sme povolený výrub stromov na strednom
a vyšnom cintoríne a tiež sme opravovali časť oplotenia.

– Začali sme s rekonštrukciou verejného osvetlenia, kde sme
získali finančné prostriedky z eurofondov.
– Pracovníkov verejnoprospešných služieb sme využili aj pri
štiepkovaní konárov po výrube stromov na cintorínoch
– Opravili sme lavičky v areáli MŠ, kde sa kompletne vymenili
drevené latky a lavičky dostali nový náter.
– Začali sme s opravou oplotenia pred obecným úradom.
– V spolupráci s obecným futbalovým klubom sme zabezpečili označenie futbalového ihriska a jeho údržbu.
– Mobiliar na detskom ihrisku dostal nový náter.
– Opravovali sme autobusové zástavky, ktoré naše deti z výtvarného krúžku využili ako galériu na prezentáciu svojich
kresieb a tak priblížili svoje výsledky verejnosti.
– Do obecného penziónu Salatín bol zavedený wifi internet.
– Uskutočnil sa zber pneumatík a elektroodpadu.
– Dosádzali sme nové stĺpy na verejné osvetlenie a obecný
rozhlas.
– Vykonávali sme pravidelne údržbu verejných priestorov,
kosenie buriny, čistenie rigolov...
Prevažnú väčšinu prác sme realizovali s pracovníkmi pracujúcimi na aktivačných prácach, za čo im patrí poďakovanie.
Ing. Albín Husarčík, starosta obce

Oprava lavičiek v MŠ.

Štiepkovanie.

Oprava rigola pri DS.

Montáž kamier.

Oprava oplotenia vyšný cintorín.

Rekonštrukcia bývalého M-klubu.
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PRÁCE NA POHREBISKU – CINTORÍNE – UPOZORNENIE
Vážení spoluobčania,
v LÚŽŇANSKOM HLÁSNIKU, ktorý bol vydaný v júni 2013,
boli upozornení nájomcovia hrobových miest na našich cintorínoch, čo všetko je potrebné urobiť pri prácach súvisiacich
s úpravou hrobových miest. Nie všetci nájomcovia k tomuto
upozorneniu pristupovali rovnako zodpovedne. Aby sme
do budúcnosti predišli zbytočným nedorozumeniam, obec
Liptovská Lúžna Vás opäť dôrazne upozorňuje na pravidlá,
ktoré sú zahrnuté vo VZN o prevádzkovaní pohrebiska.
Práce s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať fyzické
osoby – živnostníci, právnické osoby – podnikatelia na žiadosť nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom
písomnom súhlase prevádzkovateľa t. j. obce Liptovská
Lúžna. Písomný súhlas je potrebné vybaviť v dostatočnom
predstihu pred budovaním úpravy hrobu.
Vo VZN sú presne určené rozmery hrobov. Chodníky
medzi hrobmi majú byť vybudované v zmysle prílohy k prevádzkovému poriadku. Už aj vybudovanie drevenej obruby
musí byť prekonzultované s obcou, aby nedochádzalo
k zbytočným nedorozumeniam a tieto potom nemuseli byť
odstraňované. Nemôže si každý vytvoriť chodník ako uzná
za vhodné. Týka sa to zvlášť nového cintorína pri kostole.
Bez súhlasu obce je zakázané zahájiť práce na hrobovom
mieste. Zahájenie prác bez povolenia bude riešené v zmysle
právnej legislatívy. Predné a zadné hrany musia byť v jednej
priamke s ostatnými hrobmi. Po skončení prác je povinnosť

zhotoviteľa odniesť nepotrebný materiál z pohrebiska. Zakazuje sa do cintorínskych kontajnerov uskladňovať akýkoľvek
stavebný odpad. Je zakázané svojvoľné umiestňovanie lavičiek k jednotlivým hrobom. Zhotoviteľ je povinný oznámiť
začatie a ukončenie prác. Dôrazne upozorňujeme nájomcov
hrobových miest na potrebu dodržania rozmerov hrobových miest, čím zabránime zbytočným problémom.
Taktiež upozorňujeme občanov na včasné nahlásenie
úmrtia svojich blízkych, pre včasné zabezpečenie uloženia
pozostalých v dome smútku. Zvlášť dôležité je to v mimopracovnej dobe. Úmrtie je potrebné nahlásiť ihneď po
prehliadke mŕtveho obhliadajúcim lekárom u pracovníkov
obce Pavla Husarčíka Lipt. Lúžna 899, resp. Stanislava
Črepa 768. Včasným nahlásením predídeme zbytočnému
čakaniu pohrebnej služby pred domom smútku. Pri tejto
príležitosti by som chcel upozorniť aj na parkovanie áut pri
dome smútku počas nedeľných sv. omší. Parkovisko pri dome
smútku má dosť veľký priestor. Niektorí vodiči však neberú
ohľad na iných a zaparkujú tak ako im vyhovuje. Čo je však
ešte horšie, nastali prípady keď vodič zaparkuje priamo pri
vchodových dverách do domu smútku, čím zabráni vstupu
pohrebnej služby do domu smútku. Je potrebné, aby vchod
bol stále voľný a vodič sa nemusel hľadať na uvoľnenie
priestoru.
Za pochopenie vopred ďakuje vedenie obce.
Bc. Pavol Husarčík
prednosta OcÚ

Z ČINNOSTI HASIČSKÉHO ZBORU
17. mája 2015 sa na ihrisku v Stankovanoch konala okresná
previerka Dobrovoľných hasičských zborov, ktorú zorganizoval OV DPO Ružomberok v spolupráci s DHZ Stankovany.
Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 33 družstiev – 27 družstiev
v kategórii muži, 2 družstvá v kategórii ženy a 4 družstvá
v kategórii dorastenci. Napriek dažďu v skorých ranných
hodinách počasie súťažiacim prialo, a preto dobrovoľní hasiči z celého okresu mohli spolu s ďalšími divákmi príjemne
stráviť nedeľné dopoludnie. Náš DHZ reprezentovali na tejto
súťaži tri družstva v kategóriách dorastencov, mužov a žien.
V kategórii muži prvé miesto obsadilo družstvo Likavka
s časom 105,53 sek., 2. Liptovská Lužná (110,41 s), 3. Martinček II (110,56 s). Nakoľko kategóriu ženy reprezentovali
len dve družstvá prvé miesto obsadila Likavka (115,52 s)
a druhé Liptovská Lužná (125,40 s). V kategórii dorastenci
1. miesto Likavka (122,72 s), 2. miesto Stankovany (130,66
s) a 3. miesto Liptovská Štiavnica (130,91 s). Naše družstvo
dorastencov, ktoré malo v tejto kategórii premiéru zaplatilo
svoju nováčikovskú daň a pre nepovolené štartovanie strie-

kačky počas prípravy bolo diskvalifikované. Aj keď sa nám
nepodarilo zvíťaziť, víťazné družstvo v kategórii mužov nám
prenechalo možnosť reprezentovať okres Ružomberok na
krajskom kole hasičských družstiev, ktoré sa bude konať
19. júna v Bytči.
Okrem prípravy na hasičské súťaže sme podobne ako
v minulých rokoch pokračovali v tradičných činnostiach ako
je usporiadanie hasičského plesu, stráženie Božieho hrobu,
Florianská sv. omša, stavanie mája pri hasičskej zbrojnici, či
brigáda pri ošetrení techniky a priestorov zbrojníc.
V rámci odbornej prípravy sme sa 13. júna zúčastnili
okrskového taktického cvičenia v Liptovskej Osade, ktoré
bolo zamerané na hasenie lesných požiarov.
Obdobie prázdnin je už tradične bohaté na rôzne kultúrne
a športové podujatia preto by som Vás všetkých rád pozval na
Hasičské odpoludnie, ktoré náš DHZ poriada 22. augusta na
ihrisku v Ráztokách a ktorého súčasťou bude aj súťaž v pož.
útoku ako aj tanečná zábava pod holým nebom.
Kamil Weiss, veliteľ DHZ

Družstvá na okresnej súťaži v Stankovanoch.

Florianská sv. omša.

Stavanie mája.
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ABY JESEŇ ŽIVOTA MALA ZMYSEL
Jednota dôchodcov je najväčšou dobrovoľníckou organizáciou na Slovensku. Vo viac ako tisícke základných organizácií je zapojených takmer osemdesiattisíc seniorov. Tieto
základné organizácie vykonávajú veľmi bohatú rôznorodú
činnosť. Nie je to inak ani v našej ZO v Liptovskej Lúžnej.
Aby sme nemali pocit beznádeje a zbytočnosti, rôzne aktivity
nám pomáhajú napĺňať zmysel našej jesene života. Veľkú
podporu cítime od vedenia našej obce, ktoré nám vždy
vychádza v ústrety či je to pomoc pri organizovaní podujatí
alebo poskytnutie príspevku na činnosť.
Záver minulého roka si naši členovia spríjemnili účasťou
na predvianočných trhoch v našej obci, kde sa zapojili do
predaja vlastnoručne vyrobených predmetov, hlavne ozdôb
s vianočnou tematikou. Na akcii vládla veľmi dobrá nálada,
priestranstvom okolo KD sa šírili rôzne vône ponúkaných
dobrôt a krásne vianočné piesne v podaní viacerých organizácií.
Do nového roka 2015 sme vykročili s nádejou, že sa nám
podarí plniť vytýčené úlohy pre tento rok a nepoľavíme
v aktivitách.
Hneď v januári sme sa zúčastnili na vystúpení skupiny
„Kollárovci“, ktoré zabezpečil MS SČK. Členom sa vystúpenie
veľmi páčilo. Kiežby takýchto vystúpení v roku bolo viac.
Vo fašiangovom období sme sa boli zabaviť v Štiavničke.
Toto posedenie pri hudbe a dobrom fašiangovom pohostení
pripravila OO JDS Ružomberok. Seniori z celého okresu Ružomberok si na akcii veselo zaspievali i zatancovali. Ďalšou
veľmi vydarenou akciou bol „Športový deň“ v Liptovskej
Teplej spojený s posedením pri guláši, ktorú taktiež organizačne zabezpečila OO JDS Ružomberok. Po veľmi srdečnom
privítaní nám bolo poskytnuté občerstvenie, potom prebehli
súťaže v disciplínach: beh na 60 a 100 m, hod granátom na

diaľku a na cieľ, hod vaľkom a streľba zo vzduchovky. Z našej ZO sa do súťaže prihlásili tri členky, z ktorých jedna sa
umiestnila na druhom mieste v streľbe zo vzduchovky. Po
súťaži bol podaný chutný guláš a potom sa všetci prítomní
pri hudbe veselo bavili až do večera.
Pre našu ZO boli pridelené 2 poukazy na liečebno-rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach so štátnym
príspevkom.
Pre celý tento rok máme možnosť využiť tieto ponuky:
– kúpanie na Lúčkach
– oddychové pobyty v Starej Ľubovni, na Smrekovici a pri
Spišskej Novej Vsi
– poznávací zájazd do Prahy
Na júnovej členskej schôdzi sme si aspoň v spomienkach
priblížili tradície na dedine v jednotlivých ročných obdobiach. Prehľad tradícii si pripravila naša členka Veselovská V.

Spevácka skupina JDS.
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ZO pre svojich členov, kto mal záujem zabezpečila „Senior-karty“. Je to karta malých rozmerov, ktorú senior nosí
so sebou a obsahuje dôležité údaje o vážnych chorobách
seniora, o užívaných liekoch, dôležité telef. čísla a kontakt
na lekára a blízku osobu.
Naša spevácka skupina okrem pravidelného účinkovania
na členských schôdzach pri blahoželaniach oslávencom
účinkovala aj na výročnej členskej schôdzi SZPB, v apríli
na „Bačovej ceste“ a v máji spolu s dychovkou a folklórnou
skupinou sa zúčastnila a vystúpila so svojim programom na
Morave v Lužné u Vsetína. Skupina svojimi ľubozvučnými

piesňami, mnohokrát z vlastnej tvorby, rozdáva radosť
a dobrú náladu početným poslucháčom nielen v rámci ZO,
ale aj vonku. Spev patrí k neodmysliteľný aktivitám našej
seniorskej organizácie.
Ak sa schádzame a radujeme sa zo stretnutia, ak máme
svoje záľuby a koníčky, ak stále túžime po niečom novom,
sme duševne zdraví. Aj keď rôčky už to fyzické zdravie semtam narušia, nevzdávame sa.
Kováčová Anna
tajomníčka ZO JDS

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
– ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Do roku 2015 naša ZO SZPB vstúpila skonsolidovaná.
V súčasnej dobe máme 73 členov a členskú základňu naďalej
rozširujeme. Vo februári 2015 sme uskutočnili výročnú členskú schôdzu. Na tejto sme, okrem iného, zvolili 6 delegátov
na oblastnú konferenciu SZPB, ktorá sa konala 18. marca 2015
v Ružomberku. Dňa 8. apríla sme v spolupráci so starostom
obce uskutočnili oslavu 70. výročia oslobodenia Liptovskej
Lúžnej. Program pozostával z kladenia vencov pri pamätníku
pri kultúrnom dome a z oficiálnej časti. Bol prednesený prejav
aj v obecnom rozhlase pánom Kuchtom. Na oslave vystúpili
aj ďalší rečníci. Pán Škrha za zväz vojakov, pán Huba ako
predseda a zároveň odovzdal starostovi obce spomienkovú
medailu 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorú prevzal
z rúk MO v Banskej Bystrici určenú pre Liptovskú Lúžnu ako
povstaleckú obec. Na záver tohto podujatia vystúpil aj pán
Mikulka ako riaditeľ ZŠ, ktorý bol zároveň v čele delegácie
ZŠ, ktorú tvorila: pani Halamová a pani Mydliarová.
Dňa 30. mája 2015 sme sa zúčastnili brigády v Urbáre
kde v spolupráci s červeným krížom, členmi OFK a Fitness
clubu sme na Prašivej vysadili 3 800 kusov sadeníc. Na ďalšiu
brigádu sa pripravujeme v mesiaci september.
V spolupráci s klubom vojenskej histórie dňa 4. júla 2015
uskutočníme ukážku bojov 2. svetovej vojny pri oslobodzovaní Liptovskej Lúžnej pre občanov. Pozvali sme na túto ukážku
aj zástupcu Ruského veľvyslanectva z Bratislavy. Myslíme aj
na mladých ľudí. Po ukážke s kultúrnym programom uskutočníme tanečnú zábavu.

70. výročie oslobodenia obce.

Význam organizácie SZPB ako celku rastie a bude ešte
väčšmi rásť z dôvodu udržania mieru. Napriek tomu, že je
MNPS vo svete vyostrená, na Slovensku si žijeme 70 rokov
v mieri a chceme aby to tak zostalo. Zostane to tak vtedy
keď v jednote s ostatnými štátmi EÚ budeme dôsledne čeliť
proti vojne, proti fašizmu a proti terorizmu. Okrem silových
zložiek štátu významnú úlohu proti vojne a fašizmu plnia
mienkotvorné zložky ako napr. médiá. Ale nenahraditeľnú
úlohu pri vytváraní protivojnového masového vedomia plní
náš zväz. Preto v našej ZO SZPB k týmto úlohám pristupujeme zodpovedne. Aktívnu úlohu v tomto smere vyvíja výbor
ZO SZPB.
Poďakovanie za prácu si zaslúžia:
1. Ladislav Huba
2. Kvetoslava Chlepková
3. Anzelma Vlniešková
4. Peter Potkan
5. Miloš Črep
6. Rastislav Staš
7. Jaroslav Mydliar
8. Vladimír Veselovský
V mesiaci august nás čaká kladenie vencov z príležitostí
osláv 71. výročia SNP. Nezabudneme ani na žijúcich odbojárov a starých členov SZPB, ktorých dokonca roku plánujeme
navštíviť. Ďalšie úlohy budeme do konca roka plniť podľa
plánu.
Marko Kuchta
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ČINNOSŤ MIESTNEHO SPOLKU SČK V PRVOM POLROKU 2015
Tak ako každý rok, tak aj tento sme začali výročnou členskou schôdzou, kde sme si naplánovali veľa akcií. Či už to
budú odbery krvi, kurzy prvej pomoci, kultúrne podujatia,
brigády, výlety a podobne. Za rok 2014 by sme sa chceli
poďakovať všetkým našim členom za prácu, ktorú vykonali
a popriať im veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo
krásne, veľa lásky, lebo je jej málo a veľa všetkého, čo by za
to stálo.
V mesiaci apríl sme sprostredkovali pre záujemcov kurz
prvej pomoci. Touto cestou sa chceme poďakovať pani lektorke a členom, ktorí kurz pripravili.
Koniec mája bol venovaný záchrane, no tentoraz sme
nezachraňovali ľudské životy, ale našu prírodu a to hneď
dvakrát. Prvý raz sme boli v spolupráci s Komposesorátom
uhadzovať haluzinu, aby sa našim stromom lepšie dýchalo
a rástlo.

Druhá záchrana našej prírody sa konala o týždeň a to
v spolupráci s Urbariátom. Tu sme boli zasa vysádzať stromčeky, aby malo čo rásť po kalamitách. Všetkým našim členom,
ktorí prišli na obe brigády ďakujeme.
Výbor MS SČK

Na začiatku mája sme zorganizovali pekný kultúrny
program. Pozvali sme k nám KANDRÁČOVCOV, ktorí spríjemnili sobotňajšie popoludnie a večer svojím vystúpením.
Akcia to bola krásna, o čom svedčí aj veľký záujem našich
obyvateľov a cezpoľných. Príprava tohto kultúrneho programu tiež stála nemalé úsilie a čas našich členov. Preto by sme
sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili k zdarnému priebehu, tiež obecnému úradu a hasičom za spoluprácu pri tejto akcii.
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ČISTENIE POTOKA LÚŽŇANKA RYBÁRMI



SPOMIENKA
FRANTIŠEK SOJÁK
(1940 – 2013)
Tichučko so synom museli ste
odísť z tohto sveta,
iba krátko s nami pobudnúť
a vzápätí zhasnúť
tak ako kométa.
Pozdrav Vám ešte poslať chceme,
už ozaj posledný
do týchto usmútených dní...
Slová sú precízne vyberané,
sú srdcom srdcu napísané,
s úctou navždy venované.
Náš FERKO, ako sme ho všetci príbuzní z jeho rodného
Muráňa volali, odišiel nám navždy na Deň detí – 1. júna 2013,
po tragickej smrti svojho milovaného syna Petríka (2012).
V auguste 2015 si pripomenieme jeho nedožité 75. narodeniny. Jeho súrodenci (3 bratia, 2 sestry) už nežijú, iba dve
švagriné Mária a Darina. Za svoju o 7 rokov mladšiu sestru
vlastne považoval aj mňa – svoju neter Ruženku. Mali sme
spolu veľa spoločného, okrem toho, že sme sa obaja narodili
v peknom gazdovskom dome v Muráni, ktorý postavili jeho
robotní rodičia aj napriek tomu, že sa museli postarať o početnú rodinu. Keď bol náš Ferko prváčik – ani nie 7 ročný,
nečakane mu zomrel otec na náhlu mozgovú príhodu. Aj
chorľavá mama ho čoskoro opustila – práve keď Ferko skončil
základnú školu a starší brat bol promovaný na filozofickej
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fakulte. Sirotu Ferka zverili do opatery bratovi Emilovi, takže
v meste Revúca s podporou novej rodiny pokračoval v štúdiu na gymnáziu. Ešte ako malý pri chorej mame sa Ferko
naučil postarať sám o seba a mamu: variť, upratovať, prať,
ošetrovať mamu i domáce zvieratá a pritom sa vzorne pripravovať do školy. Po maturite v Revúcej skončil aj štúdium
na Vysokej pedagogickej škole v Bratislave ako promovaný
pedagóg a psychológ s aprobáciou slovenský jazyk a ruský
jazyk. Z vysokej školy mu určili pracovné miesto ďaleko od
rodného Gemera: v Liptovskej Lúžnej, kde sa aj ubytoval
u pani Veselovskej.
Po roku pôsobenia v obci nastúpil na výkon vojenskej služby a mal už vlastné plány, týkajúce sa osobného života a práce
v školstve. Napriek tomu sa na Liptov opäť vrátil, oženil sa
a zároveň si našiel skvelých nových rodičov – svokrovcov,
narodili sa mu milovaní, vytúžení synovia Jurko a Petrík,
neskôr vydarení 3 vnuci a 1 vnučka. Do rodného Muráňa sa
však stále rád vracal, čím bol starší – tým viac o ňom sníval.
Miloval však aj svoj nový domov v Liptovskej Lúžnej, milých
a pracovitých ľudí, ktorým sa vždy snažil vyrovnať a prispô-

sobiť. Nádherné prostredie Liptova mu učarovalo, rád hubárčil, venoval sa futbalu aj vo funkcii rozhodcu, nevyhýbal sa
príjemným stretnutiam s Lúžňancami. V posledných rokoch
svojho života svojimi príspevkami obohatil aj obsah obecných
Muránskych novín. Korektné vzťahy udržiaval aj s rodinami
švagrinej Uľky, kmotry Uľky (rod. Fidesovej), so svokrovcami
svojich synov, s rodinami Veronky, Jolky a ďalšou rodinou.
Nezabudnuteľný sa stal aj pre svojich žiakov, s úctou si na
svojho obľúbeného učiteľa spomína aj terajšia Muránčanka
pani PALUŠOVÁ, ktorá pochádza z Liptovskej Lúžnej.
Ja osobne nikdy nezabudnem na svojho drahého strýka
Ferka, ktorý Liptov miloval rovnako ako rodný Gemer, všetky
deti rovnako ako svoje vlastné deti a vnúčatá, všetkých čestných ľudí s dobrým srdcom rovnako ako svojich príbuzných
v Liptovskej Lúžnej a v Muráni, ktorí si ho ctili a úprimne mu
prejavovali svoju dôveru, lásku a boli jeho oporou aj v tých
najťažších chvíľach života. Navždy zostane v našich srdciach
a spomienkach!
Mgr. Ružena Svoreňová
Česť jeho pamiatke!
z Muráňa

DYCHOVÁ HUDBA LÚŽŇANKA
Máme tu leto a za nami polrok plný poriadnej driny, ale
aj zábavy. V decembri sme v spolupráci s farským úradom
zorganizovali Lúžňanské vianočné trhy, na ktorých nechýbala
pravá sviatočná atmosféra, varené vínko či vianočný punč
a mnohé iné dobroty a tradičné výrobky. Pri otvorení sme
slávnostne rozsvietili vianočný stromček pred obecným úradom a počas večera atmosféru spríjemňovali rôzne hudobné
vystúpenia. Na trhoch zároveň prebiehala aj vianočná burza,
ktorej výťažok bol použitý na charitatívne účely.
V januári sa rad našich hudobníkov opäť rozrástol o novú
posilu, Erika Tišťana, ktorého sme na tohtoročnej výročnej
schôdzi oficiálne prijali za nového člena dychovky.
Február sme si užili s plesovou náladou na 5. Dychovkárskom plese, počas ktorého nám do tanca hrala Považská
Veselka. Pre hostí sme vďaka našim sponzorom pripravili
bohatú tombolu, no a neostávalo nám už nič iné, len sa baviť
až do rána.

Na Lúžňanskom barytóne.

Blížil sa marec a spolu s ním aj termín nahrávania nášho
nového CD. Čakalo nás sústredenie a za ním tri dlhé víkendy
strávené v nahrávacom štúdiu.
V máji sme si odbehli na Moravu, kde sme už ako tradične zahrali na Lužanskom jarmarku. Ani na chvíľu sme

nepochybovali o tom, že by tam mohla chýbať dobrá nálada
a poriadna zábava, preto zároveň ďakujeme, že aj tento rok
sme Lužnú u Vsetína mohli navštíviť znovu.
Medzi časom už vrcholili nielen prípravy nového CD, ale aj
prípravy 8. ročníka Lúžňanského barytónu. Všetko šlo pekne
po poriadku a tak v predvečer barytónu mohol už každý
z nás v ruke držať naše nové, ešte „teplé“ CD, s názvom V záhradke za potokom. Na tohtoročnej prehliadke dychových
hudieb sa u nás predstavili DH Supranka, DH Lieskovanka,
DH Skýcovanka a aj naša malá DH Lúžňanka pod vedením
p. učiteľa Stanislava Štrbu. Tento krát bol program spestrený
aj krstom nášho, už spomínaného CD a sme veľmi radi, že
krstným otcom sa stal práve náš pán farár Michal Fecko. A to
bol teda krst! Lúžna spievala a tancovala, naokolo rozvoniavali klobásky a guľáš, strieľalo sa šampanské a vzduchom sa
niesla nielen skvelá nálada, ale miestami aj naša kapelníčka
Katka, ktorá si toto drobné prekvapenie zaslúžila od našich
chlapov z dychovky. Počasie nám celkom prialo a tak zábava
mohla trvať až do neskorej noci. Touto cestou by sme sa chceli
zároveň poďakovať všetkým sponzorom a podporovateľom,
ktorí nám pomohli a podporili nás pri príprave a nahrávaní
nového CD. Nasledujúci deň sme už ako tradične nechýbali
ani na odpustovej slávnosti v našej farnosti.
Momentálne už máme za sebou aj rozhovor s predsedom
DH Lúžňanka Jurajom Mydliarom a kapelníčkou Katarínou
Chlepkovou, ktorý odvysielalo Rádio Regina v pondelok 15. 6.
2015 v relácii Kapela hraj! Rozprávalo sa v nej nielen o našej
dychovke, ale najmä o podujatí Lúžňanský barytón a o novom CD V záhradke za potokom, z ktorého ste si zároveň
mohli vypočuť aj ukážky piesní. No a samozrejme, bola by
veľká škoda, keby ste si nemohli v pokoji celé CD vypočuť aj
u vás doma. Zakúpiť si ho môžete vo vybraných obchodoch
v Lipt. Lúžnej alebo u členov dychovky, v hodnote 7 Eur.
Prajeme vám príjemné počúvanie!
V neposlednom rade patrí veľká vďaka všetkým manželkám, rodinným príslušníkom, priaznivcom a podporovateľom, ktorí nám podajú pomocnú ruku vždy, keď je to potrebné. Obzvlášť ďakujeme našej kapelníčke Katke a predsedovi
Jurajovi, vďaka ktorým sa môžeme ďalej posúvať vpred
a hľadieť na vyššie ciele.
Ľudmila Glembová

FOLKLÓRNA SKUPINA LÚŽŇAN
Rok 2015 – február – začala folklórna skupina Lúžňan
svoju prácu tradičným ľudovým zvykom bursou a pochovávaním basy. Pripravili sme program do Lužné na Morave, ktorý
sa uskutočnil 2. 5. 2015. Taktiež sme sa zúčastnili sadenia
májov na Turíce v našej obci. Oslovila nás TV JOJ do programu „Prezentácia miest a obcí Slovenska“. Mnohí občania to
mohli vidieť vo večernom programe spravodajstva TV JOJ. 4.
6. 2015 sme sa v spolupráci s pánom farárom našej farnosti
zúčastnili svätej omše s procesiou na sviatok Božieho Tela
a krvi Pánovej. V júli tohto roka pripravujeme program na
festival do Východnej a do Zázrivej.
Folklórna skupina sa tiež zúčastňuje svadieb našich občanov a prevádzajú vodenie „tračiek“, budenie mladuchy,

pretože tento zvyk sa pomaly vytráca. Snažíme sa uchovávať
a prezentovať naše ľudové zvyky a obyčaje. Je však veľká
škoda, že mladá generácia už nerozpráva Goralským dialektom, čo by vlastne malo tvoriť základ našich programov.
Na druhej strane nás teší, že sa do folklórnej skupiny hlásia
mladí ľudia, viac dievčatá ako chlapci.
Ďakujeme nášmu starostovi p. Ing. Albínovi Husarčíkovi
s prednostom Bc. Pavlom Husarčíkovi, ako aj obecnému
zastupiteľstvu za pomoc a podporu našej folklórnej skupiny,
ako i všetkým našim priaznivcom a občanom našej obce.
Irena Sirotová
umelecká vedúca

PRIVÍTALI SME NAJMLADŠÍCH OBČANOV
Narodil sa človek... Aj keď zatiaľ dáva o sebe vedieť iba
plačom alebo sladkým spánkom, je tu a treba s ním rátať. Je
bezbranným a zároveň najprísnejším meradlom našej ľudskosti, ochoty a schopnosti nielen prijímať, ale predovšetkým
i dávať. Tento malý zázrak a vládca našich myšlienok, sŕdc
a prebdených nocí nám nič neodpustí. Raz prehodnotí každý
náš terajší skutok a štedro sa nám odmení alebo udelí trest.
Kiežby bolo odmien a odmenených viac. Ale dopredu treba
povedať, že zožneme len to, čo sme zasiali. Lásku za lásku,
úctu za úctu, obetavosť za obetavosť, ale i ľahostajnosť za
ľahostajnosť, chlad za chlad, slzy za slzy.
Sobota 11. apríla 2015 patrila našim najmenším občanom.
V obradnej miestnosti sme do života vítali detičky, ktoré sa
narodili v roku 2014. Spolu ich bolo 28, z toho 15 dievčat

a 13 chlapcov. Opäť sa sobášnou miestnosťou ozýval veselý
džavot i plač, to však k tomu patrí. K príjemnej atmosfére
výnimočného a slávnostného dňa prispeli deti z folklórneho
súboru Lúžňanček dojemnými uspávankami a básničkami.
Po slávnostnom príhovore starostu obce sa rodičia podpísali
do pamätnej knihy obce, prevzali si milý darček pre svoje
detičky a finančnú hotovosť 150 Eur.
Vynasnažte sa, milí rodičia, aby vo vašej rodine malo
dieťatko vždy dobrú pohodu, aby bolo obklopené láskou
a starostlivosťou. Vytvorte mu šťastný domov, miesto, kde sa
bude cítiť dobre a bezpečne, kam sa bude vždy rado vracať.
Vedzte, že sladkosť domova nie je v pohodlí, ani v hojnosti,
ale v tej tajomnej hudbe sŕdc, čo patria k sebe.
E. Veselovská



Foto: archív obce

Z NAŠEJ MATRIKY I. POLROK 2015
NARODENIE:
Ester Nemčeková, Laura Bodorová,
Zdenka Mydliarová, Lucia Sirotová,
Matúš Veselovský, Nikola Ratulovská, Peter Koreň, Denisa Veselovská.
SOBÁŠ:
Michal Švirloch a Mgr. Alena Bullová, Martin Hradský a Mária Krížovská, Ing. Ivan Belička a Mgr. Miroslava
Stašová, Róbert Mydliar a Mgr. Lenka
Tišťanová.
SOBÁŠ MIMO NAŠEJ OBCE:
Ladislav Kubas a Bc. Simona Veselovská, Peter Husarčík
a Bc. Katarína Klubicová, Michal Tišťan a Ing. Stanislava
Veselovská.

ÚMRTIE:
Vincencia Vieriková, rod. Vieriková, 80 r.,
Ján Kurpaš, 91 r., Elena Valušiaková,
rod. Kajdová, 86 r., Irena Tišťanová,
rod. Veselovská, 91 r., Janka Lietavcová, rod. Gašperanová, 81 r., Juliana
Glembová, rod. Samolejová, 74 r., Anna
Črepová, rod. Brezniaková, 91 r., Jozef Sirota, 71 r., Milan
Husarčík, 50 r., Cyril Paluda, 77 r., Vlasta Prenosilová, rod.
Črepová, 58 r., Július Serafín, 64 r., Anna Turoňová, rod. Tišťanová, 92 r., Juliana Valušiaková, rod. Hubová, 88 r., Ervín
Vierik, 85 r., Rudolf Chlepko, 61 r., Juliana Mráznicová, rod.
Hubová, 84 r., Tomáš Veselovský, 4. mes., Pavol Sirota, 52 r.,
Lucia Valušiaková, rod. Černajová, 81 r., Veronika Banášová,
rod. Črepová, 76 r., Anna Hubová Svrčanová, rod. Kurpašová,
84 r., Božena Potkanová, rod. Veselovská, 78 r.

ŠTATISTIKA:
narodení: 8, prisťahovaní: 14, odsťahovaní: 12, umretí: 23, počet obyvateľov k 16. 06. 2015: 2.835.
PhDr. Eva Veselovská, matrikárka

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Ani sme sa nenazdali a opäť sme sa spolu s našimi deťmi tešili na detský karneval. Mamičky vymýšľali a chystali
masky a deti sa nevedeli dočkať kedy „to“ príde. 17. januára
2015 prišiel ten veľký deň. Na detičky a ich rodičov čakala
krásne vyzdobená sála a úžasné ceny v tombole. Karneval
sa začal promenádou masiek. Na parkete sa zišli masky od
výmyslu sveta. Nechýbali princezné, víly, strašidlá, zvieratká,
anjeli, čerti, supermani a mnoho iných krásnych masiek.
O úžasnú atmosféru sa postarali dvaja DJ, ktorí roztancovali
detičky, rodičov i pani učiteľky. Bolo by nespravodlivé, keby
sme odmenili len najkrajšie masky, veď všetky predsa boli
krásne a jedinečné, preto sladkú odmenu a plyšovú hračku

Detský karneval.

dostala každá maska. Naši deviataci za ich hromadnú masku
dostali aj výbornú tortu, ktorú upiekla naša členka Katka.
Nezabudli sme ani na občerstvenie, každé dieťa dostalo
obloženú žemľu, šišku a čaj. Po občerstvení prišlo na rad
losovanie tomboly, ktorá bola veľmi bohatá aj vďaka našim
dobrosrdečným sponzorom. Bola to úžasná a vydarená akcia,
na ktorú budú spomínať nielen deti, ale i my dospelí, pretože
bolo naozaj super.
Všetkým našim sponzorom, dobrovoľníkom, i tým, ktorí
sa svojou „troškou“ podieľali na príprave tejto vydarenej akcie
zo srdca ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.
RZ

Promenáda masiek.

Foto: archív RZ

KST – LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Prišlo leto a je tu znovu čas aby sme si zhrnuli činnosť
KST Liptovská Lúžna v uplynulom polroku. Tradičný a už
dlhoročný Štefanský výstup na Salatín a Silvestrovský výstup
na Fedorku sa ako každý rok úspešne vydarili. Počasie však
neoklameme, preto sa nám nepodarilo zrealizovať preteky
na sánkach, no tešíme sa, že sme mohli spraviť radosť deťom
a aj niektorým dospelým pretekmi na igelitových vreciach.
Členovia klubu si 5. 4. vyšli na Sidorovo a o týždeň neskôr
sa vybrali na zahájenie letnej turistickej sezóny na Malinô
Brdo, ktoré však bolo preložené na ďalší týždeň, tak museli
túto túru absolvovať ešte raz. Klub sa spolu s MSČK zúčastnili
aj brigády pre Komposesorát.

Preteky na igelitových vreciach.

Chystáme sa aj na výlet na Čierny Balog a na Slovenský
zraz turistov do Veľkého Medera. Potom nás už znova čakajú
tradičné akcie ako Hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu,
ktorý bude 19. 7. 2015 a Salatínske návraty, ktoré budú 7. –
9. 8. 2015. A nesmieme sa zabudnúť poďakovať obecnému
zastupiteľstvu za dotáciu na nové odznaky na Chochuľu
a Salatín.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastňujú na našich akciách
a dúfame, že to tak aj naďalej ostane. Dovidenia opäť v zimnom vydaní.
S pozdravom
KST – Lipt. Lúžna

Zimná turistika.

Foto: archív KST

... A IDEME ĎALEJ...
Rok 2014 môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný. Ukončili
sme súťažnú sezónu na najprestížnejšej fitness súťaži Mozolani Cup, kde naša pretekárka Stanislava Focková absolvovala
svoju poslednú súťaž v jej kariére. Pri počte 170 pretekárok
obsadila druhé miesto. Touto cestou sa jej chceme poďakovať za 5-ročnú spoluprácu a vzornú prípravu na všetky
súťaže, ktoré absolvovala pod vlajkou nášho oddielu. Taktiež ďakujem všetkým sponzorom a priateľom, ktorí veľkou
mierou prispeli k jej výkonom a výsledkom. Koncom roka
sme usporiadali posedenie členov oddielu so sponzormi
a podporovateľmi nášho oddielu, na ktorom starosta obce
Albín Husarčík poďakoval a ocenil pretekárku Stanislavu
Fockovú a jej realizačný tím Rastislava Tišťana a Miroslava
Veselovského za vzornú reprezentáciu obce.
Záver roka tradične patril aj súťaži fyzickej zdatnosti
Fitness Cup, kde súťažiaci podali obdivuhodné výkony. Absolútnym víťazom sa stal Lukáš Horváth. Víťaza dekorovali
starosta obce Albín Husarčík a majster Európy v kulturistike
Peter Kokoška. Rok 2015 sme začali spoluprácou s veľkým
športovým talentom Kristiánom Jánošíkom, ktorý sa stal
členom oddielu a naša spolupráca, i keď externá, trvá už 2

Ocenení členovia.

Na brigáde.

roky. Tento športovec už vlani získal prvenstvo v lige behov
do vrchov a bol vyhlásený v kategórii do 21 rokov ako najlepší
bežec Liptova. Taktiež sa zúčastňuje pretekov v skialpinizme
a v horskej cyklistike vo farbách cyklistického klubu Liptovskej Lúžnej, kde hosťuje. Tento rok sa zúčastnil aj na náročnej
súťaži Tvrďák v Ružomberku. Ide o beh na 5 km s pätnástimi
prekážkami (nosenie závažia, brodenie po vode...). Pri účasti
900 pretekárov sa umiestnil na 20 priečke a v kategórii do 18
rokov získal zlato. A to má stále len 15 rokov! Každoročne
organizujeme aj veľkonočný stolnotenisový turnaj Top Spin.
Prvenstvo tento rok získal Patrik Staš.
Chcem sa poďakovať svojim členom a všetkým občanom,
ktorí sa zúčastnili na brigádach pri úprave dolného cintorína,
čistení a úprave našich prameňov „Kuba“ a „Maťa“. Touto cestou chcem vyzvať ostatných občanov, aby sa zúčastňovali na
brigádach, ktoré budeme každoročne organizovať. Chráňme
si naše medokýše!
Oddiel naďalej ponúka svoje služby vo svojej posilňovni
a sme k dispozícii každému záujemcovi.
S pozdravom
Rastislav Tišťan, predseda oddielu

Foto: archív Rastislav Tišťan.

LYŽIARSKY ODDIEL TJ PARTIZÁN L. LÚŽNA
Lyžiarsky oddiel ukončil rok 2014
a rok 2015 začal v plnom nasadení, keď
sme sa odhodlali k zlomovému kroku
v našej činnosti a dňom 8. 11. 2014 sme
začali práce na rekonštrukcii starého
lyžiarskeho vleku. Prvá fáza spočívala
v demontáži a dovoze dielov potrebných
k realizácií rekonštrukcie. Druhá fáza sa už týkala samotnej
rekonštrukcie a prác s tým spojených, ktoré boli členmi
oddielu vykonané v období od 15. 11. 2014 do 22. 12. 2014.
Zároveň boli priebežne vykonané potrebné revízne skúšky
a technické kontroly, po ktorých bol vlek ku dňu 10. 1. 2015
pripravený na plnú prevádzku.
V tejto súvislosti bolo nutné okrem prác, ktoré zvládli
členovia oddielu vlastnými silami, vykonať aj vysoko odborné práce, ako výškové zameranie vleku, spletanie lana,
školenie obsluhy vleku a strojníkov vleku, ktoré si rovnako
ako kúpa súčastí vleku vyžiadali nemalé finančné náklady.
Zabezpečenie financovania takéhoto rozsahu prác, bolo
napriek komplikáciám zvládnuté v rozsahu spolu nie menej ako 22.000 EUR, keď z vlastných zdrojov sme dokázali
pokryť náklady vo výške najmenej 12.000 EUR, pričom sme
odpracovali bez nároku na odmenu spolu 1355 brigádnických
hodín v hodnote 5.420 EUR a na ostávajúcu časť bola Obcou
Liptovská Lúžna poskytnutá návratná pôžička na kúpu súčastí vleku vo výške 10.000 EUR.

Jeden zo zakladajúcich členov LO – Marián Klubica.

Priaznivé podmienky nám následne umožnili usporiadať
tradičné lyžiarske preteky o Cenu Veľkej Chochule, ktoré
sa uskutočnili 14. 2. 2015 za krásneho počasia s účasťou 75
pretekárov, ktoré boli zároveň súčasťou našich osláv, pri príležitosti 40-tého výročia existencie samostatného Lyžiarskeho
oddielu, keď už v roku 1975 lyžiari začali písať svoju samostatnú históriu v rámci Telovýchovnej jednoty v Liptovskej
Lúžnej. (viac na www.lyziariluzna.eu) Samozrejme naším
zámerom bolo aj uskutočnenie ďalšieho ročníka pretekov
Skialp – Čierny vrch, na ktoré sme sa organizačne pripravovali, aby mohli byť uskutočnené v plánovanom termíne.
Príroda však bola proti a najmä z dôvodu nedostatočnej
výšky snehovej pokrývky a nedostatočnej bezpečnosti na
trati, sme boli donútení preteky zrušiť. Zimnú sezónu sme

Po pretekoch 14. 2. 2015.
Nastavovanie kladiek a snímačov SPL.

V presvedčení o dobrej veci, sme na radosť priaznivcov
lyžovania a všetkých, ktorí „pochopili“ naše snahy o zlepšenie a napredovanie, zahájili dňa 1. 2. 2015 prevádzku vleku
za výborných snehových podmienok, ktoré boli vylepšené
aj na naše pomery výbornou úpravou svahu.
V spolupráci so Základnou školou sme snehové podmienky využili a zorganizovali lyžiarsky kurz žiakov našej
základnej školy, ktorí aj so svojimi pedagógmi potvrdili, že
naša práca mala zmysel.

Foto: archív Lyžiarsky oddiel

ukončili poslednou lyžovačkou dňa 7. 3. 2015 a následne
boli vykonané údržbárske práce na vleku ako aj na snežnom
pásovom vozidle, čím v podstate oddiel prešiel do aktivít
letného obdobia.
Členovia oddielu v zimnej sezóne 2014/2015 opakovane
dokázali, že len spoločnými silami je možné napĺňať naše
predstavy a dosiahnuť stanovené ciele. Všetkým členom
oddielu, sponzorom a naším priaznivcom, ktorí Lyžiarsky
oddiel akokoľvek podporili a podporujú je potrebné vysloviť
poďakovanie.
Ing. Jozef Husarčík, predseda LO

ŠPORTOVÝ KLUB CYKLISTIKY LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Začal ďalší rok a cyklistická sezóna sa v ŠKC odštartovala
1. marca 2015 zorganizovaním zimnej časovky do vrchu
z Liptovskej Lúžnej smerom na Prievalec. Pretekári boli na
trať púšťaní v minútových intervaloch. Potešujúce je, že
i napriek včasnému termínu, pretek prilákal nielen domácich pretekárov, ale i z okolitých dedín a iných okresov. Po
tomto termíne sa konala verejná jarná cyklotúra na Magurku.
Záujem o cyklistiku narastá a pocítilo to aj ŠKC Liptovská
Lúžna a to rozšírením svojej základne na 30 členov. Títo

členovia a hlavne mládež robia meno klubu na najvyšších
súťažiach na Slovensku, tohto roku aj v cestnej cyklistike
a tak, ako aj uplynulý rok v MTB cross country, známych
MTB maratónoch, duatlonoch. Momentálne máme pred sebou organizáciu ďalšieho ročníka letnej NÍZKOTATRANSKEJ
MTB TOUR LIPTOVSKÁ LÚŽNA 2015, ktorá sa bude konať
27. 6. 2015 v Liptovskej Lúžnej. Bližšie informácie nájdete na
našej stránke www.skcliptovskaluzna.sk.
Marek Bystričan

Nízkotatranská MTB TOUR Liptovská Lúžna – zimná časovka 2015.

Foto: Marek Bystričan

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – SEZÓNA 2014/2015
Sezónu 2014/2015 by som z pozície prezidenta charakterizoval ako obdobie, kde sa stabilizovala členská základňa
a práca jednotlivých členov výkonného výboru, na základe
nových prijatých stanov a organizačného poriadku. Ďalším
cieľom v budúcej sezóne bude stabilizovať hráčsku základňu.
Obecný futbalový klub Liptovská Lúžna je dobrovoľným,
nepolitickým občianskym združením členov klubu, ako aj
ostatných občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú
telovýchovnú a športovú činnosť a realizujú svoje záujmy. Na
základe tohto by som chcel poďakovať všetkým sponzorom,

ktorí prispeli svojimi darmi na činnosť Obecného futbalového
klubu Liptovská Lúžna.
V tomto období sme začali montovať nový rozhlasový
systém na ihrisku, kde je potrebné doinštalovať ešte dva
reproduktory. V ďalšom období sa pripravuje vybudovanie
stanovišťa kameramana.
Na záver ďakujem všetkým funkcionárom, členom klubu
a realizačným tímom jednotlivých mužstiev, hospodárovi
a všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na činnosti OFK a prajem
im veľa zdravia a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Marián Oravec

SPRÁVA Z ČINNOSTI FUTBALOVÉHO MUŽSTVA SENIOROV
OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA V JARNEJ ČASTI 2014/2015
Charakterizovať hodnotenie činnosti seniorov futbalového
mužstva OFK Liptovská Lúžna začína obdobím od polovice
januára 2015, kedy sme začali spoločne absolvovať zimnú
prípravu. Táto spočívala v trojfázových týždenných tréningoch, z časti bola kombinovaná prípravnými zápasmi. Počas
zimnej prípravy A – mužstvo absolvovalo 6 prípravných zápasov na umelých trávnikoch, väčšinou s mužstvami z vyšších
súťaží (Lipt. Sliače, Ludrová, Lisková, 2. liga dorast Vrútky),
v ktorých trikrát zvíťazilo, dvakrát bola remíza a jedenkrát
prehra s mužstvom Liskovej. V príprave bola k dispozícii
nová telocvičňa pri ZŠ, v ktorej boli absolvované tréningy
v utorky a štvrtky, nedele, pokiaľ nebol zápas boli absolvované v teréne za účelom získania kondície. Prostredníctvom
funkcionárov mali chlapci zabezpečenú aj regeneráciu v hoteli Áčko v Ružomberku, kde využili saunu, bazén a vírivku.
Mužstvo bolo počas zimnej prípravy doplnené a posilnené
hráčmi z Vrútok (Botoš Tomáš, Botoš Marek, Tomka Lukáš).
Celá zimná príprava bola podriadená tomu, že po jesennej
časti boli ambície na postup do I. triedy Oblastného futbalového zväzu Liptovský Mikuláš. Čo sa týka prístupu hráčov
v zimnej príprave možno konštatovať, že dochádzka hráčov
na tréningy bola uspokojujúca. Horšie obdobie tréningového procesu nastalo začiatkom jarnej časti, kedy hráči, ktorí

študujú na vysokých školách odchádzali za povinnosťami do
škôl a taktiež prichádzajúcou jarou niektorí hráči odchádzali
za sezónnou prácou. Bolo veľmi ťažké urobiť súpisku hráčov
na nasledujúcu nedeľu, v ktorej by nenastala obmena 3 až
štyroch hráčov základnej zostavy. Pozitívna klíma v mužstve,
ktorej následkom bolo už takmer netrénovanie počas jari padla už po druhom majstrovskom zápase v Liptovskej Kokave,
kde sme prehrali 3:1 a súper nám odskočil na 7 bodov. Treba
však podotknúť, že u niektorých hráčov postupne upadala aj
morálka a prístup k zápasom, čo sa odrazilo aj na niekoľkých
zbytočne stratených bodoch v majstrovských zápasoch. Niektorí si svojim správaním prestali uvedomovať, že tým, ako
pristúpili k zápasu škodili nielen sebe, ale hlavne ostatným
spoluhráčom, ktorí mali záujem do zápasu vložiť viac srdca
a snažiť sa naplniť cieľ, ktorí si mužstvo po jeseni predsavzalo.
Po jarnej časti súťažného ročníka muži obsadili 5. miesto
so súčtom 44 bodov a celkovým skóre 65:31, čo v konečnom
účtovaní nemožno hodnotiť ako úspech. Potenciál tohto
mužstva je ďaleko väčší, no či ho hráči svojim správaním
a benevolentným prístupom k futbalu nezabijú, je len na
nich samotných.
Peter Carách
tréner „A“ mužstva

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – SEZÓNA 2014/2015
Dorast po jesennej časti obsadil 2. miesto reálnou šancou
pobiť sa o 1. miesto a zahrať si baráž o postup do 4. ligy.
Dobrým prístupom k tréningom a zodpovednou prípravou
na majstrovské zápasy chlapci predvádzali v jarnej časti
kvalitný futbal spojený s umnou taktikou, čo im zabezpečilo

1. miesto v 1A triede a tým aj barážové zápasy s víťazom 1B
triede s Bobrovcom. (Bobrovec – L. Lúžna 20. 6. 15 17.00 h.;
L. Lúžna – Bobrovec 27. 6. 15 17.00 h.)
Týmto sa chcem chlapcom poďakovať.
Peter Veselovský, tréner dorastu

ŽIACI
Chlapcov by som vyzdvihol hlavne po hernom prejave.
Ich bojovnosť, tímová hra a prístup v zápase je skvelý. Dôkazom je aj výsledok v tabuľke – štvrté miesto. V jesennej časti
získali šesť výhier a šesť prehier. Na jarnú časť sa pripravili
dobre, po zimnej príprave získali osem výhier. Strelili o päťdesiat osem gólov viacej a o trinásť gólov dostali menej, ako
v jesennej časti. Na góloch sa podieľalo štrnásť hráčov, čo
svedčí o kolektívnej hre. Často bol tým dopĺňaný mladšími

žiakmi, ktorý zapadli do koncepcie hry. Jednou cestou by
som chcel poďakovať p. Mihálikovi za prísun hráčov a ich
prístup v zápase.
Ďakujem Norbertovi Dudášovi za odvedený výkon v zápasoch pri žiakoch a prajem mu veľa úspechov v dorasteneckej
súťaži.
Rudolf Kostúrik
tréner žiakov

OFK LIPTOVSKÁ LÚŽNA – KORMANOV POHÁR – SEZÓNA 2014/2015
Sezónu 2014/2015 by som z pozície trénera charakterizoval ako obdobie získavania herných zručností a zápasových
skúseností. 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 v siedmych zápasoch podarilo získať len 3 body zo
súperom z Liptovskej Teplej a tento scenár sa opakoval aj
v jarnej časti sezóny. So 6 bodmi spokojný nie som. Určité
rezervy som u hráčov registroval, ale chlapcom dôverujem
a verím, že svoj potenciál využijú v budúcej sezóne.

Moje poďakovanie adresujem chlapcom – hráčom, za
zodpovedný prístup k tréningovému procesu a zápasom, obci
a škole za priestory telocvične, v ktorej sa realizovala zimná
príprava, klubu za podporu a podmienky a taktiež za novú
sadu dresov, ktorá sa nám veľmi páči.
Do budúcej sezóny želám chlapcom veľa radosti z futbalu,
z výhier, veľa futbalového talentu a majstrovstva, viac zainteresovaných rodičov, viac futbalového šťastia a čo najmenej
zranení.
Martin Mihálik
tréner mladších žiakov

I. A TRIEDA ŽIACI
klub
zápasy výhry remízy prehry
skóre
body
1. Lisková
14
13
1
0
52 : 10 40
2. Ľubochňa
14
11
0
3
63 : 17 33
3. Lúčky
14
9
0
5
35 : 23 27
4. Ludrová
14
8
0
6
57 : 33 24
5. MFK RBK
14
7
2
5
43 : 22 23
6. Lipt. Sliače
14
4
1
9
35 : 55 13
7. Lipt. Lúžna
14
2
0
12
9 : 61
6
8. Liptovská Teplá 14
0
0
14
6 : 79
0

II. TRIEDA DOSPELÍ
klub
zápasy výhry remízy prehry
skóre
body
1. Lipt. Kokava
26
17
7
2
58 : 24 58
2. Lipt. Teplá
26
15
8
3
72 : 27 53
3. Podtureň
26
15
4
7
60 : 37 49
4. Vavrišovo
26
15
3
8
66 : 35 48
26
5. Lipt. Lúžna
13
5
8
65 : 31 44
6. Iľanovo
26
13
3
10 52 : 44 42
7. Komjatná
26
10
5
11 41 : 27 35
8. Beňadiková
26
11
2
13 58 : 66 35
9. Štiavnička
26
10
4
12 45 : 45 34
10. Part. Ľupča
26
9
6
11 52 : 71 33
11. Lúčky
26
8
6
12 34 : 43 30
12. Hrboltová
26
8
5
13 33 : 48 29
13. Biely Potok
26
4
2
20 35 : 86 14
14. Demänová B
26
4
0
22 15 : 102 12

I. A TRIEDA DORAST
klub
zápasy výhry remízy prehry
skóre
body
1. Lipt. Lúžna
16
12
1
3
45 : 17 37
2. Lipt. Sliače
16
10
3
3
45 : 24 33
3. Biely Potok
16
7
4
5
54 : 40 25
4. Bešeňová
16
7
3
6
23 : 22 24
5. Lúčky
16
7
3
6
38 : 32 24
6. Lipt. Osada
16
5
5
6
36 : 33 20
7. Ľubochňa
16
4
2
10 19 : 52 14
8. Švošov
16
3
4
9
29 : 37 13
9. Lipt. Štiavnica
16
3
3
10 34 : 49 12
10. Lipt. Revúce
0
0
0
0
3 : 20
0
11. Part. Ľupča
0
0
0
0
0 : 0
0
12. Hubová
0
0
0
0
0 : 0
0

KORMANOV POHÁR A
klub
zápasy výhry remízy prehry
skóre
body
1. Lisková
14
13
1
0
52 : 10 40
2. Ľubochňa
14
11
0
3
63 : 17 33
3. Kalameny
14
9
0
5
35 : 23 27
4. Ludrová
14
8
0
6
57 : 33 24
5. Ružomberok
14
7
2
5
43 : 22 23
6. Lipt. Sliače
14
4
1
9
35 : 55 13
7. Lipt. Lúžna
14
2
0
12
9 : 61
6
8. Lipt. Teplá
14
0
0
14
6 : 79
0
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