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SPRAVODAJSTVO 

Vážení spoluobčania,
prihováram sa vám prostred-
níctvom občasníka Náš Domov, 
ktorý znova dostal nový šat 
a bude už oficiálne zaregistrova-
ný ako periodikum v Univerzit-
nej knižnici v Bratislave.

Všetky informácie, ktoré 
vám ponúkame, sú aktuálne, 
týkajú sa udalostí od  začiatku 
roka do  konca mája. Dozviete 
sa o všetkých dôležitých aktivi-
tách obce a živote jej obyvateľov. 
Informácie nájdete aj v elektro-
nickej podobe na  internetovej 
stránke www.liptovskaosada.
com a na sociálnej sieti. 

Ak zhrniem obsah  tohto 
vydania, myslím si, že najdô-
ležitejšou informáciou je kúpa 
kostola Československej cirkvi 
husitskej, ktorý sa  konečne 
stal majetkom obce. Uzatvorila 
sa tak dlho nedoriešená kapi-
tola života dediny, konkrétne 
od roku 1926. 

Chcem touto cestou poďako-
vať všetkým občanom, ktorým 
záleží na našej obci, na jej rozvo-
ji, tým, ktorí sa aktívne zapájajú 
do akcií, brigád, do športu, tiež 
tým, ktorí poctivo triedia odpad 
a  nevytvárajú čierne skládky, 
tým, ktorí si udržujú okolie svo-
jich domov a  sčasti i  verejných 
priestranstiev čisté a  všetkým, 
ktorí majú pochopenie pre spo-
ločný a spoločenský život.

Tiež chcem touto cestou po-
prosiť obyvateľov o pochopenie, 
ak sa im zdá, že sa niektoré práce, 
ako napríklad kosenie verejných 
priestranstiev či cintorínov, ne-
stíha. Máme málo pracovní-
kov a  v  dedine je aj množstvo 
inej práce, ktorú z  finančných 
dôvodov nemôžeme dať vyko-
návať firmám či živnostníkom. 
V  súčasnosti dokončujeme re-
konštrukciu novej sály kultúr-
neho domu, treba upraviť okolie 
obecného úradu, fasádu budovy, 
aspoň sčasti opraviť cesty.

Teším sa, vážení čitatelia, 
na spoluprácu, podnety a návr-
hy z  vašej strany. Prajem všet-
kým pekné leto.

Robert Kuzma

Vo februári obec kúpila kostol 
Československej cirkvi husitskej 
s  farou a  priľahlými pozemka-
mi. Jednania prebiehali od roku 
2015. „Nebol to jednoduchý 
proces, ale uspeli sme,“ povedal 
starosta Robert Kuzma. Cenu 
pozemkov a  stavieb znalec 
ohodnotil na 110-tisíc eur. „Na-
koniec sme ju zjednali na 70-ti-
síc eur, takže sme usporili peknú 
čiastku.“

Obec sa rozhodla kúpiť ne-
hnuteľnosti, pretože prislúcha-
jú k obecnému úradu, a v jeho 
okolí chýba námestie. V tomto 
roku vyčlenila v rozpočte čiast-
ku potrebnú na  asanáciu fary. 
V jeseni ju dá odstrániť, ostane 
po  nej otvorená rovná plocha. 
Vznikne centrálny priestor, 
kde by mala byť vybudovaná 
oddychová zóna. 

Obec s  pomocou aktivač-
ných pracovníkov už vyčistila 
vežu kostola, sakristiu, vynies-
la staré zariadenie, obielila časť 
vnútornej omietky. Rovnako 
vypratala faru, ktorú čakajú 
búracie práce. Projektant musí 
vypracovať projekt na  vydanie 
búracieho povolenia. 

Samospráva sa zaviazala, 
že pri oprave kostola zachová 
jeho charakter. Bude mať stále 
podobu cirkevnej stavby, ktorej 
znakom je kalich a ďalšie sym-
boly. Plánuje ho postupne zre-
novovať. Najprv zvonka, chce 
dať vymeniť strechu, a  neskôr 
aj interiér. Pokúsi sa na to zís-
kať peniaze. 

Kostol bude slúžiť na podob-
né účely, ako je to napríklad pri 
zrekonštruovaných židovských 
synagógach. „Môžeme tam 
robiť civilné sobáše, prehráv-
ky žiakov základnej umeleckej 
školy,“ hovorí starosta. „V  ta-
kejto stavbe je lepšia akusti-
ka, človek tam má iné pocity 
a  vnemy. Ponúkajú sa také 
akcie ako komorné koncerty, 
výstavy umeleckých diel, diva-
delné predstavenia.“ 

Starostovi sa pozdáva aj 
myšlienka vzniku samostat-
ného oddelenia kultúry, ktoré 
by  zabezpečovalo akcie každý 
víkend. 

Kostol Československej 
cirkvi husitskej v  Liptovskej 
Osade je jediným na  Sloven-
sku. Pochádza z roku 1932.

Krátko z obce

Nové kúrenie v domove 
dôchodcov

Domov dôchodcov má v  sta-
rostlivosti 22 klientov. Doposiaľ 
tam obec kúrila starými nee-
fektívnymi kotlami. Nedávno 
kúpila za 7-tisíc eur nový kotol, 
ktorý namontovala vo februári. 
Je plnoautomatický, ako palivo 
funguje ekohrášok. „Konečne 
nebudem mať strach o prevádz-
ku kotolne, správne tempero-
vanie a  vykurovanie,“ povedal 
starosta Robert Kuzma.

Projekty čakajú 
na schválenie

Obec chce v najbližších mesia-
coch dokončiť kinosálu kultúr-
neho domu. Má zároveň poda-
ný projekt na  zateplenie celého 
obecného úradu a  kultúrneho 
domu. Investícia by mala stáť asi 
90-tisíc eur. Samospráva podala 
projekt aj na  odkanalizovanie 
dediny. Vypracovala ju v  spo-
lupráci s  Vodárenskou spoloč-
nosťou Ružomberok a  jej pra-
covníkom Jozefom Tvaroškom. 
V súčasnosti čaká na posúdenie 
na  Environmentálnom fonde. 
Projekt ráta s  kanalizačným 
zberačom hlavne pre východnú 
časť Liptovskej Osady. Akcia by 
mala stáť 1,9 milióna eur. Žia-
dosť o  dotáciu eviduje i  minis-
terstvo financií, obec sa uchádza 
o  prostriedky na  rekonštrukciu 
obecného rozhlasu. 

Práce detí vyzdobili 
ministerské priestory

Začiatkom minulého roku obec 
dostala od  ministerstva škol-
stva peniaze na  opravu strechy 
telocvične. Popri tom sa žiaci 
stali súčasťou jedného projektu. 
Žiaci výtvarného krúžku vyzdo-
bili svojimi prácami chodbu mi-
nisterstva školstva v  Bratislave. 
Školáci pracovali na výtvarných 
prácach celý rok.

Stanislav Krakovský

Úvodník Obec kúpila kostol Československej 
cirkvi husitskej
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Práce na rekonštrukcii veľkej ta-
nečnej sály finišujú. Obec ju za-
čala opravovať a  modernizovať 
v  zime 2014. Najprv vymenila 
strešnú krytinu, ktorá bola už 
v  havarijnom stave.  Komplexná 
rekonštrukcia sály bola potrebná 
pre nevyhovujúci technický a es-
tetický stav priestorov. 

Samospráve sa zatiaľ podarilo 
spevniť a  zatepliť strop, vyme-
niť elektroinštaláciu, podlahy, 
vnútorné omietky, dvere, okná, 
zrekonštruovať pódium, balkón 
a budovu zaizolovať proti vlhkos-
ti. Stavebnými úpravami vznikla 
kuchynka, nové toalety a  šatňa. 
Sála bude vybavená novými sto-
ličkami a stolmi.

Lokálne pece na  pevné palivo 
nahradili tepelné čerpadlá, ktoré 
ušetria peniaze na energie. V prí-
pade potreby sa dá využiť elek-
trické podlahové kúrenie, novin-
kou je aj vetranie s rekuperáciou 
tepla. 

Nová sála by mala byť sprístup-
nená verejnosti čoskoro. Obec 
podala v  tomto roku  žiadosť 
o  poskytnutie dotácie   na  za-
teplenie celej budovy z Environ-
mentálneho fondu. V plánoch je 
aj asanácia bývalej fary Českoslo-
venskej cirkvi, ktorá je už majet-
kom obce, a vytvorenie priestoru 
pre vybudovanie námestia pred 
kultúrnym domom a  obecným 
úradom.

Do  konca roka vyrastie pri zák-
ladnej škole s  materskou školou 
detské ihrisko. 

Obec na  jeho výstavbu zís-
kala 11-tisíc eur z  Úradu vlády 
Slovenskej republiky, ktorá mala 
v máji 2015 výjazd v Ružomber-
ku. „Ihrisko bude stáť na  mieste 

čistiarne odpadových vôd,“ po-
vedal starosta Robert Kuzma. 
„Plochu zrekultivujeme, oplotí-
me a vybudujeme park oddychu 
a detské ihrisko.“

Celkové náklady sa vyšplhajú 
na  približne 14-tisíc eur. Zvyšok 
sumy doplatí obec. 

Poslanci obecného zastupiteľ-
stva schválili vo februári uznese-
ním č. 6/2017 nový územný plán 
obce. Pôvodný územný plán bolo 
treba zmeniť, prispôsobiť aktuál-
nym potrebám a  pripraviť ho aj 
v elektronickej podobe. 

Na  spracovanie samospráva 
získala časť prostriedkov  z  Mi-
nisterstva vnútra SR v sume 8-ti-
síc eur, zvyšok peňazí potrebných 
na jeho dokončenie bol z rozpoč-
tu obce.

Prínosom územného plánu je 
skutočnosť, že v  lokalite Za Tur-
ňou bude možné  po splnení ur-
čitých podmienok stavať rodinné 
domy. Zároveň upravuje mož-
nosti rozšírenia športového are-
álu Pod Maleniakom, ubytovacej 
časti Dlhé a  je v ňom zakreslená 
i rýchlostná cesta R1. 

Nový územný plán obce nájde-
te na internetovej stránke Liptov-
skej Osady www.liptovskaosada.
com.

V minulom roku Osada otvorila 
cyklotrasu z Ružomberka do Ko-
rytnice. Získala si mimoriadnu 
obľubu. Aj podnikateľ, ktorý 
otvoril v  Korytnici reštauráciu 
Svätopluk, si pochvaľuje, že po-
čas sezóny k  nemu chodí oveľa 
viac turistov. „Chceme sezónu 
na  CykloKorytničke každý rok 
slávnostne otvoriť, vždy začiat-
kom mája, aby sme projekt stále 
obnovovali a propagovali,“ vyjad-
ril sa starosta Robert Kuzma. 

V tomto roku sa podarilo uro-
biť výrub popri cyklotrase v šírke 
3-5 metrov. Obec vypílila konáre, 
ktoré zasahovali do dráhy. Drev-
nú hmotu zoštiepkovala. Zároveň 
upravila aj povrch trasy, odstráni-
la hrbole a násypy. 

Liptovská Osada urobila ďal-
ší krok pre existenciu cyklotrasy 
tým, že dala vyhotoviť geometric-
ký plán trasy vedúcej v jej katastri. 
Celú stavbu geodeti zamerali 
a pracuje sa na vydaní územného 
rozhodnutia. „Snažíme sa ochrá-
niť ju aj v rámci budúcej výstavby 
cesty R1, lebo takúto cyklotra-
su v  regióne nemáme,“ uviedol 
Kuzma. Do Korytnice z Ružom-
berka je to 25 km, pre bežných 
cyklistov je to teda bezpečný 
jednodňový výlet. Samospráva 
uvažuje nad predĺžením cyklot-
rasy z  Korytnice na  Hiadeľské 
sedlo až na  Donovaly. Dohodla 
sa s  Pavlom Scheerom, jedným 
z  iniciátorov projektu, že trasu 
v spolupráci s Lesmi SR navrhne. 

Nová tanečná sála začne čoskoro  
slúžiť verejnosti

Pri škole bude ihrisko a park

Nový územný plán obce

Cyklotrasa sa osvedčila, obec pomýšľa 
na jej predĺženie
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Vydal už dve publikácie o  Lip-
tovskej Osade. Prvá predstavuje 
miestne pamiatky, druhá sa zao-
berá dejinami školstva v  dedine. 
Rozprávali sme sa s  Viktorom 
Húšťavom, ktorý vyplnil infor-
mačnú dieru o  živote a  histórii  
Osady.

• Čo vás viedlo k  vydaniu kni-
hy?
Pamätihodnosti obce sú jej kul-
túrnym dedičstvom, ktoré si 
máme chrániť pre nasledujúce 
generácie. Patria sem okrem  ne-
hnuteľných a  hnuteľných vecí aj 
diela prírody a  človeka, historic-
ké udalosti obce, dokumentačný 
materiál, celá rada pamiatok, kto-
ré sú svedkom uplynulých časov. 
Myšlienka spracovať pamätihod-
nosti Liptovskej Osady vznikla 
pri stretnutí s  priateľom Emilom 
Šípkom v  jeseni 2012,  ktorý nás 
nečakane vo februári 2013 opus-
til. Jeho manželka mi odovzdala 
materiály, ktoré pre naše spoločné 
dielo spracoval.  Zostal som sám, 
bez jeho poznatkov, ale čoskoro 
som zistil, že to nie je celkom tak. 
Po človeku, ktorý tak zanietene a  
dlhoročne pracoval pre históriu 
obce a  spracoval ju do  obecnej 
kroniky, obecného časopisu - no-
vín Náš domov, ako aj do ďalších 
písomných,  fotodokumentač-
ných a  grafických podkladov, je 
z  čoho čerpať. Bolo pri mne jeho 
vzácne dielo, z  ktorého som mo-

hol vychádzať, ale on ako človek, 
mi svojou prítomnosťou nesmier-
ne chýbal, nemal mi kto poradiť 
a  povzbudiť. Mal som pocit, že 
to, čo sme začali, treba dokončiť.  
Niekoľkokrát som spracovanie 
prerušil a po čase sa opäť k  tomu 
vracal. Učitelia v  miestnej škole 
nemajú ucelený podklad pre vý-
učbu regionálnej histórie obce 
a  jej okolia, to ma tiež povzbu-
dzovalo k  dokončeniu pôvod-
ného zámeru, ktorý som rozšíril  
o  poznatky získané z  archívov a  
rozhovorov s  miestnymi staršími 
občanmi. Moje osobné zhromaž-
ďovanie informácií začalo po od-
chode do dôchodku v roku 2000, 
keď som začal spracovávať  ro-
dokmene po  rodičoch a  rodinné 
záznamy.

• Ktorá informácia z knihy bola 
pre vás najzaujímavejšia? O čom 
ste v  súvislosti s  obcou ani len 
netušili?
Je to ťažká otázka. Informácie 
uvedené v  publikácii som získa-
val postupne. Nie som historik, 
som technik - strojár. Najviac 
času som venoval získavaniu po-
znatkov o Cirkvi československej 
- husitskej a pomohol som aj pri 
spracovávaní bakalárskej a diplo-
movej práce z tejto oblasti.
• Predstavte knihu. Čo čitate-
ľom, rodákom prináša?
Cieľom publikácie bolo vytvoriť 
všeobecné povedomie u  obyva-

teľstva na  zachovanie tohto de-
dičstva. V 21 kapitolách popisuje 
vybrané kultúrne a  stavebné pa-
mätihodnosti Liptovskej Osady. 
Texty jednotlivých kapitol sú do-
plnené fotografiami, niektorých 
už zaniknutých alebo prestava-
ných objektov. V  poznámkach 
pod textom sú uvedené zdroje 
informácií, upozornenie  na nie-
ktoré dátumové nezrovnalosti 
popisované v  textoch  iných pub-
likácií o  Liptovskej Osade. Ur-
čená je pre obyvateľov Liptovskej 
Osady, turistom,  návštevníkom a  
záujemcom o regionálnu históriu 
Liptova. Publikácia sa dá využiť 
ako podklad pre  vyučovanie  de-
jín obce. V súťaži  Kniha Liptova 
2015  v kategórii odbornej litera-
túry získala 3. miesto. 

• Pracujete na  ďalšom podob-
nom projekte?
V  marci na  Deň učiteľov bola 
uvedená  do  čitateľského živo-
ta publikácia História školstva 
v  Liptovskej Osade, ktorú som 
spracoval v  spolupráci s  Petrom 
Vítekom, riaditeľom Štátneho 
archívu v  Liptovskom Mikuláši. 
Motiváciou pre spracovanie pub-
likácie bol nedostatok  podkladov 
o osadských školách v minulosti. 
Staré cirkevné a školské podklady 
boli zničené. Novodobé záznamy, 
spracované v  obecnej kronike, 
boli  neúplné, najmä v začiatkoch 
cirkevnej školy.  

Kniha popisuje vznik jedno-
triednej cirkevnej rímskokato-
líckej školy od  roku 1752, školu 
v  habsburskej monarchii, za  Ra-
kúsko - Uhorska, ČSR a  Sloven-
ského štátu. V  jednotlivých ob-
dobiach sú podchytené premeny 
školy, tabuľkovo je spracovaný 
prehľad správcov školy - kňazov, 
učiteľov a  ich pôsobenie v  de-
dine. Od  roku 1945  je popísaná  
štátna škola. V  Osade vznikla 
meštianska škola aj pre susedné 
obce. Publikácia popisuje jednot-
livé prestavby tejto školy, učiteľov 
a  dosahované výsledky žiakov. 
Textová časť je doplnená grafmi, 
tabuľkami a  zozbieranými foto-
grafiami učiteľov a žiakov.

V  samostatných kapitolách je 
popísaná materská škola a  školy 
v Korytnici.

Koncom mája sa uskutočnil 3. 
ročník drevorubačskej súťaže 
Liptovský drevorubač. Bolo krás-
ne počasie, aj nálada a atmosféra 
boli ukážkové. 

 Akciu navštívilo veľa zveda-
vých divákov i  fanúšikov tohto 
ťažkého chlapského remesla. Sú-
ťažiaci sa zúčastnili disciplín ako 
stínka stromu na  cieľ, výmena 
reťaze, prerubovanie kláta seke-
rou, presný rez na podložke, od-
vetvovanie. Zasúťažili si i  diváci 
v  hode obojstrannou sekerou. 
Zaujímavosťou bolo exhibičné 
vystúpenie majstrov Slovenského 

a Českého pohára v drevorubač-
skej disciplíne Jaroslava Perve-
ka a  Jaroslava Kukuca. Pre deti 
boli pripravené detské atrakcie. 
Stredná škola lesnícka Tvrdo-
šín poskytla elektronický terč 
na streľbu. 

Počas akcie sa majstri pred-
viedli vo vyrezávaní postavičiek 
motorovou pílou, bolo sa na  čo 
pozerať. Tombola bola tiež veľmi 
zaujímavá, výborne chutil guláš 
a rôzne maškrty v stánkoch. Or-
ganizátori ďakujú všetkým, ktorí 
pomáhali pri organizácii.

Ľuba Filická

Knihy, ktoré odkrývajú nepoznané dejiny obce

Liptovský drevorubač  opäť nesklamal návštevníkov



5           •          Jún 2017

ŠPORT

Športovci z OŠK Tatran sa do no-
vého roka pustili s množstvom cie-
ľov, ktoré si hneď na začiatku roka 
naplánovali a  potom aj schválili 
na výročnej členskej schôdzi.

Vyhlásili tiež najlepších špor-
tovcov roka, či už za  dosiahnuté 
výsledky alebo za  aktívny prístup 
k športovej činnosti v roku 2016.  

V  januári si už po  štvrtýkrát 
športovci usporiadali Ples športov-
cov, ktorý slúži hlavne na utuženie 
kolektívu. 

Jednou z  hlavných úloh OŠK 
Tatran je zapojiť do  športového 
diania čo najväčší počet spoluob-
čanov. Preto každoročne uspora-
dúva Obecný športový deň, ktorý 
sme naplánovali aj na  tento rok, 
a to na druhý septembrový víkend. 
Opäť pripravíme množstvo špor-
tových disciplín tak, aby si všetci 

prišli na svoje a mohli sa otestovať 
v športovej výkonnosti. Pred touto 
akciou ešte organizujeme prechod 
z Novej Hole cez Bielo do Liptov-
skej Osady pri príležitosti osláv 
SNP spojený s  kladením vencov 
pri pomníku padlých hrdinov.

Počas celého roka jednotlivé 
športové oddiely vykonávajú špor-
tovú činnosť, či už súťažnú alebo 
rekreačno-kondičnú. Tento rok 
sme sa rozhodli, že cvičenie jogy, 
jumpingu a niekedy na  spestrenie 
aj zumby,  presunieme na  skúšku 
do novovybudovaných cvičebných 
priestorov pri bazénoch firmy 
Yvex. Medzi rekreačno-kondičné 
oddiely patria aj turisti, ktorí počas 
celého roka absolvujú množstvo 
túr v  okolitých horách, ale aj vo 
vzdialenejších regiónoch. 

Oddiely, ktoré majú súťažnú 

formu, bojujú so svojimi športov-
cami o  čo najlepšie umiestnenie. 
Futbalový oddiel má dve mužstvá, 
dospelých a  žiakov. Mužstvo do-
spelých hrá III. A triedu a v sezóne 
2016/2017 skončilo na  5. mieste. 
Žiacke mužstvo sa zatiaľ ešte len 
formuje a tak v tejto sezóne skon-
čilo na 10. mieste. 

Stolnotenisový oddiel má dve 
mužstvá, mužstvu A  sa podarilo 
tento rok postúpiť do 6. ligy. Bude 
si to vyžadovať opäť väčšie množ-
stvo tréningov, aby sa dokázalo 
v  tejto lige udržať. Mužstvo B si 
dalo predsavzatie do novej sezóny 
umiestniť sa v prvej polovici tabuľ-
ky tak, aby v  nasledujúcej sezóne 
mohlo zabojovať o postup do vyš-
šej ligy.

Motoklub BOBELL ENDURO 
TEAM zahájil tohtoročnú sezónu, 

jazdí Slovenský pohár a voľné pre-
teky. Jednotlivci dosahujú aj pó-
diové umiestnenia, hlavne v  mlá-
dežníckych kategóriách, v ktorých 
jazdia Marek Vierik, Tomáš Va-
novčan, Rasťo Šteffek a Peter Sitko.   
Za  kulturistický oddiel tento rok 
bojoval na  Majstrovstvách Sloven-
ska masters Jaroslav Ulík, ktorý sa 
prebojoval do finále a skončil na 5. 
mieste.

Cyklistický oddiel sa so svojimi 
pretekármi zúčastňuje počas roka 
Slovenského pohára, či už v  cross 
country alebo cyklokrose, ale aj 
maratónov a  regionálnych prete-
kov. Pýchou cyklistického oddielu 
a celého OŠK je Matej Ulík, ktorý 
sa svojou húževnatou a  poctivou 
športovou prípravou prebojoval 
do slovenskej reprezentácie v hor-
skej cyklistike a v cyklokrose.

OŠK Tatran predstavuje svoje  tohtoročné ciele a úspechy

Matej Ulík úspešne reprezentuje Slovensko 
Po  krátkom zimnom odpočin-
ku, ktorý Matejovi Ulíkovi začal 
po  januárových  majstrovstvách 
sveta v  cyklokrose, naštartoval 
novú cyklistickú sezónu, tento-
krát v horskej cyklistike. Pustil sa 
do nej s nasadením, o čom sved-
čia aj  dosiahnuté výsledky v Slo-
venskom pohári: Turčianske Tep-
lice 1. miesto, Košice 1. miesto, 
Drozdovo 4. miesto a  Dohňany 
2. miesto. Okrem SP sa Matej zú-
častnil aj zahraničných pretekov 
UCI, kategórie C1 a C2. V tvrdej 
medzinárodnej konkurencii získal 
slušné umiestnenia: Kutná Hora 
C1 - 22. miesto a  v  rumunskom 
Kluži C2 - 6. miesto.

Matej momentálne zazname-

náva progres vo výkonnosti, čo 
spôsobila zmena trénera, ktorý 
nastavil novú schému tréningov. 
Zvýšili sa objemy tréningov, musí 
najazdiť oveľa viac kilometrov,   
zmenila sa aj regenerácia po  tré-
ningoch. Spolupráca s novým tré-
nerom je na veľmi dobrej úrovni, 
aj keď je  z Prahy.  Na otázku, aké 
hlavné ciele má Matej v  tohto-
ročnej sezóne, ktoré sú spojené 
s horskou cyklistikou, odpovedal, 
že chce, aby forma vygradovala 
v  závere júla, keď sa budú konať 
majstrovstvá Slovenska a o týždeň 
na  to Európa. Na  majstrovstvá 
sveta, ktoré sú v Austrálii, sa zatiaľ 
slovenská reprezentácia nechystá.

Jaroslav Ulík
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Na  výročnej členskej schôdzi 
vlani v  decembri si hasiči zvolili 
na obdobie 2017 – 2022 staronový 
výbor. Z výsledku volieb vyplýva, 
že doterajšie smerovanie zboru 
bude pokračovať na  čele s  pred-
sedom Branislavom Marošom. 
Do  fungovania zboru sa zapájajú 
aj noví hasiči. Niektorí členovia sa 
rozhodli nepokračovať v práci pre 
dobrovoľnú požiarnu ochranu, 
Ferdinand Fides nás v zime opus-
til po  ťažkej chorobe. Všetkým 
patrí za odvedenú prácu poďako-
vanie a úcta.

V studenom januári sme spolu 
s  profesionálnymi hasičmi z  Ru-
žomberka úspešne zasahovali pri 
požiari rodinného domu. Hneď 
nato sme pripravili hasičské au-
tomobily Avia a  Tatra na  kaž-
doročne sa opakujúce technické 
kontroly. Boli sme nápomocní pri 
obradoch Veľkonočného trojdnia 
a stavaní mája pred obecným úra-

dom. V  jarných mesiacoch sme 
zorganizovali brigádu v  hasičskej 
zbrojnici, zateplili sme strop gará-
že nad Aviou, poukladali zverenú 
výzbroj a výstroj v skladoch, poza-
metali garáže a  vyčistili zasadač-
ku. Bola to sobota plná družnej 
atmosféry.

Spomeniem aj 28. apríl. V toto 
piatkové popoludnie nám prí-
roda opäť predviedla svoju moc. 
Do  snehovej prikrývky padal 
dážď, čo spôsobilo dvíhanie hla-
diny jarkov a potokov. Na základe 
dohody nášho starostu so starost-
kou susedných Liptovských Revúc 
sme s domácimi hasičmi a hasič-
mi z  Liptovskej Lúžnej pomáhali 
pri budovaní protipovodňových 
bariér na  Vrbine (miestna časť 
Liptovských Revúc). V  nočných 
hodinách začali kulminovať aj 
potoky v  katastri našej obce. 
Voda presakujúca cez oporný 
múr na  brehu Korytnice zatápa-

la záhrady priľahlých rodinných 
domov v Krivom kúte. Len ukon-
čenie dažďa zabránilo tomu, aby 
voda nevystúpila vyššie a  nespô-
sobila väčšie materiálne škody. 

Tu sa na vás obraciam s výzvou. 
Viem, že snaha jedného človeka je 
ako zrnko piesku v púšti. No tak 

isto viem, že ak nebudeme na bre-
hy potokov vyhadzovať smeti 
a budeme brehy udržiavať v čisto-
te, vytvoríme priestor, na ktorom 
budú môcť hasiči postaviť proti-
povodňové bariéry, keď sa príroda 
zase rozhodne ukázať svoju silu.

Peter Sirota

ŠPORT

Hasiči si zvolili staronové vedenie

V sobotu 20. mája sa v Liptovskom Hrádku konali majstrovstvá Sloven-
ska v kulturistike masters a dorastu. Zúčastnil sa ich aj pretekár z OŠK 
Tatran Jaroslav Ulík (kategória masters), ktorý sa v tvrdej konkurencii 
prebojoval až do finále. Nakoniec skončil na peknom 5. mieste.

Jaro Ulík sa v konkurencii nestratil
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Žiaci si pripomenuli oslobodenie 
Liptovskej Osady
V  marci si školáci pripomenuli pri kríži na  Prievalci udalosti z  27. 
a 28. marca 1945, kedy obci hrozilo vypálenie a vystrieľanie obyvate-
ľov. Táto hrozba bola odvrátená aj vďaka kňazovi Štefanovi Vaverčáko-
vi, ktorý vtedy v dedine pôsobil. Zároveň  si pripomenuli oslobodenie, 
ktorého sa obec dočkala v noci z 3. na 4. apríla 1945. 

Deti pripravili kultúrny program a starosta Robert Kuzma prednie-
sol slávnostný príhovor.  

Jaroslava Koníčková

Rázusovie Vrbica
Začiatkom júna sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila literárno-recitač-
ná súťaž Rázusovie Vrbica. Žiaci získali niekoľko ocenení. Aleš Vese-
lovský zo 7.A triedy sa ocitol medzi víťazmi. Zabodoval vďaka svojim 
nádherným básňam a  krásnym metaforám v  nich. Miška Halušková 
z 5. A  triedy obsadila v prednese prózy 2. miesto a Viktória Juríková 
z 5.  A triedy získala v prednese poézie krásne 1. miesto.

Po stopách vojny
Deviataci a  ôsmaci absolvovali začiatkom júna so žiakmi iných škôl 
z  okresu Ružomberok zájazd do  Liptovského Mikuláša. Navštívili dve 
pamätné miesta súvisiace s  2. svetovou vojnou. Najskôr navštívili pa-

mätník a  vojenský cintorín Háj-Nicovô, potom si prezreli partizánske 
bunkre - Krčahovo. 

Andrea Macíková

Štúrov Zvolen
V máji sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši regionálna  súťaž v réto-
rike s názvom Štúrov Zvolen. Súťažili žiaci z okresov Ružomberok, Lip-
tovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Školu reprezentovali v 1. kategórii 
Nikolka Mydliarová, v 2. kategórii Viktória Čiriková. Nikolka obsadila 
krásne 3. miesto. 

Jaroslava Koníčková

Exkurzia - Banská Bystrica
V apríli sa žiaci 7.A zúčastnili exkurzie v okolí Banskej Bystrice. Navští-
vili Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove a Pamätník SNP.

Jaroslava Koníčková

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
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Všetkým našim jubilantom želá-
me veľa lásky,  potrebného zdra-
via a veľa nových dní naplnených 
radosťou, pohodou a  splnenými 
prianiami.

Najstarší občania k 31.5.2017: 
Želmíra Bellušová 95 rokov
Emília Michalová 94 rokov
Mária Bačovská 93 rokov
Magdaléna Šalátová 91 rokov
Emília Koštialová 91 rokov

80 rokov sa k 31.5.2017 dožili:
Oskár Maroš
Metod Koreň
Lujza Kollová

Štefánia Číriková
Lujza Kajdová
Ružena Buknová

70 rokov sa k 31.5. 2017 dožili:
Ján Málik
Marián Sedlačko
Pavol Málik
Ján Haluška
Jozef Matula
Ivan Kajda
Peter Tekeljak
Štefan Maroš
Eva Číriková
Viera Belianska
Božena Ochabová

K 31.5.2017 sa narodili:
Sofia Červeňová
Emily Bačovská
Tatiana Kutajová

Tešíme sa  

Manželstvo  uzatvorili:
Ľuboslav Jozefko 
a Martina Líšková

Blahoželáme 

K 31.5.2017 zomreli:
Vincencia Číriková
Otília Kollová
Ján Jamriška

Ján Svetlík
Ján Nemsila
Alojzia Šiculiaková
Viktor Dudáš
Dušan Madliak
Viktória Rajčanová
Margita Martošová
Božena Bučková
Alojzia Filická
Justína Dubovská

Pozostalým vyslovujeme úprimnú 
sústrasť.

(zdroj: matrika, Ľuba Filická)

Spoločenská rubrika

Záchranári z Liptovskej Osady dostali významné ocenenie
V historickej budove SND v Bra-
tislave sa 28. marca konal 11. 
ročník udeľovania prestížnych 
ocenení Zlatý záchranársky kríž. 
Zlatý záchranársky kríž je naj-
vyššie záchranárske ocenenie, 
udeľované redakciou záchranár-
skeho časopisu Rescue report 
v  spolupráci s  Ministerstvom 
vnútra SR, Ministerstvom zdra-
votníctva SR, Prezídiom Poli-
cajného zboru SR a  Prezídiom 
Hasičského a záchranného zboru 
SR. 

Projekt sa uskutočňuje pod 
záštitou prezidenta SR Andreja 
Kisku. Ocenenie je každoročne 
udeľované za  činy, ktoré vyberá 
výberová komisia odborníkov 
a  zástupcov všetkých zložiek In-
tegrovaného záchranného systé-
mu. 

Spomedzi ostatných nominá-
cií bol v  kategórii Záchranársky 
čin profesionálneho kolektívu 
za  rok 2016 udelený Zlatý zá-
chranársky kríž posádke Rých-
lej zdravotnej pomoci Liptovská 
Osada, v zložení Michal Haluška, 
Silvia Janolková a Miroslav Hlin-
ka, za použitie improvizovaného 
spôsobu deaktivácie ICD – kar-

dioverterdefibrilátora u  pacienta 
s  poruchou tohto prístroja. Jed-
nalo sa o  deaktiváciu pomocou 
magnetu, ktorý nebol dovtedy 
štandardnou výbavou ambulan-
cie RZP a službukonajúca posád-
ka túto situáciu zvládla improvi-

zovaným spôsobom v spolupráci 
s kolegom, ktorý bol práve mimo 
službu. 

Slávnostné podujatie Zlatý 
záchranársky kríž moderova-
la Aneta Pariškovová, ocenenie 
odovzdali posádke Viliam Do-

biáš, prezident Slovenského Čer-
veného kríža a  Denisa Saková, 
tajomníčka ministerstva vnútra. 
Všetci laureáti Zlatého záchra-
nárskeho kríža boli 5. apríla pri-
jatí na  audiencii prezidentom 
Andrejom Kiskom.

SPEKTRUM


