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 Asfaltovanie miestnych komunikácií  
 v obci Liptovská Osada 

 
Práce sa začali v máji 2013, skončili v júni 2013.       
Vyasfaltované boli ulice: Pod Poľnou, Za školou, Pod 
Vŕškom, Pri ZS, Krivý kút, Most pri č.d.122.  Celkové 
náklady boli:  27298,33 € s DPH, platené z rozpočtu obce 
Liptovská Osada. Asfaltovaná plocha: 1755,79m2 

 
 
 

 
  
 

 

 

Rekonštrukcia kuchyne Zariadenia 
opatrovateľskej služby Liptovská Osada (ZOS) 
 
Práce sa vykonali v apríli 2013.Počas rekonštrukcie bol do 
kuchyne ZOS zakúpený nový konvektomat, 
zmodernizovalo sa odvetranie kuchyne a  v mesiaci 
november 2013 bola vymenená kuchynská linka.  

 

 

 

 

 

 

Všetky aktivity, opravy či rekonštrukcie sa podarilo 
uskutočniť vďaka úsporným opatreniam Obce 
Liptovská Osada, ku ktorým patrilo okrem iného  i celé 
prepracovanie systému odvozu tuhého komunálneho 
odpadu už pre rok 2012, a tak sa znížila strata 
finančných prostriedkov o niekoľko desiatok tisíc eur. 
Znížil sa tým aj počet čiernych skládok. Obec sa bude 
naďalej snažiť o to,  aby občania mali možnosť 
separovania, uloženia elektronického odpadu a bielej 
techniky bez poplatku, tiež bude spolupracovať 
s charitatívnymi organizáciami pre odvoz textilu,  
domácich potrieb, hračiek, a tak pomáhať občanom 
a zároveň ľuďom, ktorí tieto zozbierané veci potrebujú. 

Štatistika – rok 2013:  počet narodených detí: 9 , počet 
úmrtí:20, počet sobášov 10 , počet obyvateľov: 1723   
(zdroj: Matrika OÚ, lf) 

 

ŠPORT 

Naša obec je jedna z mála obcí, kde je možné povedať, že 
rozvoj športu, pohybovej kultúry napreduje, a tak sa 
stáva obcou správneho životného štýlu.  
Vďaka podpore našej obce, ktorá nám vytvára dobré 
podmienky pre toto vyžitie, si môže každý občan prísť na 
svoje a vybrať si to, čo ho baví a športovo napĺňa. 
V súčasnej dobe celý šport v obci je podchytený v Obecnom 
športovom klube Tatran, ktorý športovú činnosť 
sústreďuje do dvanástich športových oddielov. Sú oddiely, 
ktoré majú rekreačný charakter  a oddiely, ktoré sú 
registrované v rôznych zväzoch, či už na úrovni oblastnej 
alebo celoslovenskej a svoju činnosť vykonávajú vo forme 
súťažnej, a tak robia reklamu a dobré meno našej obci. 
Úlohou OŠK je, aby sme hlavne našej mládeži vytvorili 
dobré podmienky pre športové vyžitie, a tak zabezpečili aj 
pre ďalšie generácie športové návyky, ktoré nám aspoň 
čiastočne zabezpečia zdravie našich občanov. Preto úlohou 
celého vedenia je, aby sme čo najviac mládeže získali do 
našich radov a zaujali ich športovými činnosťami. Toto sa 
nám aj tento rok podarilo, a  to vo forme obecného 
športového dňa, kde sme širokej verejnosti predstavili 
všetky športové činnosti v oddieloch, ktoré si každý jeden 
mohol aj vyskúšať, a tak sa preveriť, ako je na tom so svojou 
športovou nadanosťou. Myslíme si, že podujatie splnilo 
svoje poslanie a  už dnes sa tešíme  na zorganizovanie 
budúcoročného OŠD, ktorý možno spojíme s  futbalovým 
turnajom o putovný pohár s Pustými Sadmi.  
Aj samotné oddiely robia rôzne podujatia, či už pre svojich 
členov, ale aj pre širokú verejnosť, o ktorých informujú na 
našej obecnej stránke, ktoré si môžete pozrieť v sekcii 
šport, a tak sa oboznámiť o tom, čo ktorý oddiel v danom 
roku organizuje,  zorganizoval alebo ako sa súťažne zapojil 
do športového diania.  
Veríme, že šport v našej obci bude i naďalej napredovať, 
a tak zabezpečovať širokej verejnosti športové vyžitie, ktoré 
je základom a neoddeliteľnou súčasťou moderného spôsobu 
života. 
 
Jaroslav Ulík,  predseda OŠK 

 
               
                   Zumba na športovom dni (foto lf)
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OBECNÉ KLUBY – NOVINKY 

Činnosť miestnej skupina Slovenského červeného 
kríža v našej obci (MSSČK) 

My členovia MS SČK v Liptovskej Osade  sa  chceme  
podeliť s našimi výsledkami práce  za rok 2013.  
Ochota pomáhať iným a  láska nás povzbudzujú 
pracovať  pre  dobro iných.   
Počas roka  2013 sme uskutočnili 2 x mobilný odber krvi, 
s celkovým počtom 47 dobrovoľných darcov krvi, dvom 
občanom  sme pomohli zabezpečiť darcov krvi pred 
operáciami. V jarných mesiacoch sme vyčistili 
priestranstvá v parku  a  priestor pri kríži na Prievalci   
s  členmi SZPB. Úpravou prostredia, zbavenia nečistôt 
v okolí studničiek v Záprave a u Laja  sme zabezpečili 
čistú pitnú vodu pre občanov pre prípad nutnej odstávky 
vodovodu. Už niekoľko rokov sa snažíme o  údržbu 
a skrášlenie okolia pri kaplnke P. Márie a kaplnky 
v Korytnici. Tak ako po iné roky, v mesiaci februári sme 
zorganizovali 17.ročník „Plesu SČK“, tanečnú zábavu 
„ANNABÁL“, ktorú sme pripravili pre našich sponzorov, 
darcov krvi a širokú verejnosť.   
Pri všetkých činnostiach naše členky odpracovali cca 4O8 
hodín. Finančné prostriedky, ktoré sme získali, sme sa 
snažili prerozdeliť na viac prospešných pomocí a 
podujatí. S našimi členkami a  darcami krvi sme 
v septembri zrealizovali relaxačné odpoludnie v kúpeľoch 
Lúčky.  
Určitou finančnou čiastkou sme prispeli aj na  potreby 
rímskokatolíckeho kostola, postihnutým deťom v ZŠ 
a MŠ sme prispeli na hračky a výtvarné potreby, zaslaním 
pohľadníc  pri okrúhlych  narodeninách a malým 
darčekom pri významných jubileách sme mysleli na 
našich členov skupiny. K našim starým občanom cítime 
veľkú úctu a vďaku a v októbri v spolupráci  s  obecným 
úradom sme pripravili dôstojné posedenie. 
V predvianočnej atmosfére sme zorganizovali stretnutie 
detí s Mikulášom a pripravili sme v spolupráci s obcou 
balíčky a občerstvenie. 
Chceme Vám všetkým  popriať veľa zdravia, šťastia, 
pohody do nového roku. Aj v ďalšom roku chceme 
prispievať k dobrým aktivitám, a tak byť užitočnými pre 
našu obec a jej obyvateľov. 
 
Mária Vlniešková - predseda MSSČK 

 

„Čokoľvek robíš s radosťou, nikdy ťa to neunaví.“   

                       (čínske príslovie)      

Koncom roku 2013  si Združenie pre občianske 
záležitosti Liptovská Osada pripomenie 55. výročie 
svojho založenia. ZPOZ sa zúčastňuje akcií uvítania detí, 
dňa matiek, dňa úcty k starším, sobášov, pohrebov a iných 
spoločenských akcií obce. 
Ďakujeme členkám za ich aktívnu prácu.             (lf) 

 
Tvorivé činnosti našich detí  

v Základnej  umeleckej škole Jánoš 
 

Naše deti môžu svoj voľný čas v popoludňajších 
hodinách zmysluplne využívať  tvorivou prácou 
zameranou na svoj umelecký rozvoj vo výtvarnej, 
hudobnej aj pohybovej oblasti.  
Vo výtvarnom odbore deti rozvíjajú svoj talent 
prostredníctvom kresby, maľby dekoratívnych činností 
a priestorovej tvorby. Počas týchto aktivít deti 
vytvárajú množstvo zaujímavých prác, ktoré sú nielen  
výsledkom procesu radosti z tvorby, ale mnohokrát sa 
týmito prácami zapájame aj do rôznych výtvarných 
súťaží.  Jednou z takýchto súťaží, do ktorej sme sa s 
deťmi zapojili, bol aj 10. ročník medzinárodnej súťaže 
„TRADIČNÁ HRAČKA“, ktorú organizovalo Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. V konkurencii 75 
dospelých hračkárov a 125 detí sa nestratili ani práce 
našich detí. V konkurencii Poliakov, Čechov a 
Maďarov získali v kategórii detí žiaci našej základnej 
umeleckej školy 2. miesto.  
Kolekciu tradičných hračiek, ktoré boli tento rok 
určené pre deti nevidiace alebo nepočujúce, vytvorili 
nasledovní žiaci: Rastislav Mastiš, Alžbeta Kvorková, 
Nicole Jusková, Lenka Balcová, Radovan Vlnieška, 
Rastislav Šteffek, Maroš Janči.  
V rámci    tejto súťaže sa ich hračky zúčastnili výstav v 
Poľsku, Čechách a na Slovensku.  
 
Janka Kuzmová 
 

                        
                    Ocenené hračky našich detí 
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