
 

  

December 2014  

         Občasník obce Liptovská Osada

Príhovor starostu obce Liptovská Osada Ing. Róberta Kuzmu  
ku končiacemu sa roku 2014 

 
Vážení spoluobčania, milí čitatelia ! 
 
 Dovoľte, aby som  Vám prostredníctvom občasníka  Náš Domov  poďakoval za opätovne prejavenú dôveru,     
za znovuzvolenie do funkcie starostu obce. Urobím všetko preto, aby som Vašu dôveru nesklamal. Počas 
nadchádzajúceho volebného obdobia sa budem snažiť o naplnenie   volebného programu a  budem nápomocný pri 
riešení každodenných problémov každému obyvateľovi našej obce. 
V mojom príspevku by som popísal najdôležitejšie investičné akcie, ktoré plánuje obec realizovať v nadchádzajúcom 
roku  2015. 
Verím, že sa nám najmä podarí zrealizovať prebiehajúci projekt obnovy verejného osvetlenia, ktorý sa v súčasnosti 
nachádza vo fáze verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie. Po ukončení tohto procesu bude realizácie 
rekonštrukcie zadaná zhotoviteľovi, ktorý veríme, že ju v priebehu niekoľkých mesiacov zrealizuje.  
Po rekonštrukcii, ktorá pozostáva z výmeny vodičov a inštalácie nových  LED svietidiel bude mať naša obec 
úspornejšie a svetelne výkonnejšie verejné osvetlenie s možnosťou regulácie svietivosti. Finančné prostriedky     
na rekonštrukciu sa obci podarilo získať z eurofondov pričom obec sa podieľa na financovaní piatimi percentami.  
Ďalšou naliehavou a veľmi dôležitou investíciou je rekonštrukcia kultúrneho domu. Táto bude pozostávať z výmeny 
strešnej krytiny, okien, rekonštrukcie omietok, podlahy, elektroinštalácie, ale tiež rekonštrukcie hygienických 
zariadení a vytvorenia priestoru pre výdaj jedál. Obec po uskutočnení rekonštrukcie získa priestory, ktoré sa budú 
využívať na  kultúrno-spoločenské podujatia. Táto rozsiahla rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu obce. 
Už v roku 2014 obec začala prípravné práce pri obstarávaní nového územného plánu, ktorý je kľúčovým 
dokumentom pri plánovaní rozvoja obce. Dôvodom vypracovania nového územného plánu sú požiadavky zo strany 
občanov na možnosti ďalšej individuálnej bytovej výstavby, ktorú by mnohí spoluobčania chceli realizovať     
na svojich pozemkoch napríklad v lokalite Za Túrňou a pokiaľ táto lokalita  nebude zapracovaná do nového 
územného plánu  výstavba tu nebude možná. Okrem toho starý územný plán bol vypracovaný v roku 1995 a má už 
štyri doplnky,  je  nepresný a nie v digitálnej forme, čo spôsobuje problémy pri plánovaní rozvoja obce a povoľovaní 
stavieb. Pripomienkovanie a schvaľovanie územného plánu je verejné a proces bude ukončený koncom roku 2015.  
Pri financovaní projektových prác obec využije možnosť získania  dotácie  zo štátneho rozpočtu.      
Dúfam, že aktivity plánované na rok 2015 sa nám podarí spoločne zrealizovať a verím, že  blížiaci sa nový rok 
prinesie veľa úspechov, zdravia a pokoja všetkým obyvateľom našej obce.   
                                                                                                                                                                       Róbert Kuzma 

starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kom to chceme písať? Tak najprv si pripomeňme, 
že Vianoce sú aj časom  radosti a darčekov. 
Darčekom môže byť aj poďakovanie. Touto cestou 
chceme poďakovať pracovníkom obecného úradu, 
ktorí sú pre mnohých neviditeľní (v obraznom slova 
zmysle), doslova skrytí, no pritom tak veľmi potrební. 
Chceme spomenúť zamestnancov obce v Zariadení 
opatrovateľskej služby v našej obci počnúc vedúcou 
Mgr. Máriou Kotúsovou, opatrovateľkami Majkou, 
Zdenkou, Vierkou, Ivetkami, Ivankou, Dankou, 
Silviou, Božkou, ktoré sa dňom i nocou starajú  
o našich i cudzích obyvateľov zariadenia, z ktorých 
mnohí sú v ťažkom zdravotnom stave. Práca  
v zariadení je veľmi náročná. Opatrovateľky sú pre 
seniorov pravými rukami, očami i nohami. Sú pre 
nich potrebné tak, ako matky pre svoje malé deti.  
No priznajme si, že práca s chorými a starými ľuďmi 
si vyžaduje oveľa väčšie úsilie i obetu, ako práca  
s deťmi. Ich práca spočíva v starostlivosti o celého 
človeka po stránke fyzickej i psychickej, ktorá je 
často veľmi zasiahnutá vekom a chorobou. 
Nezastupiteľné miesto tu zároveň majú naše kuchárky 
a pomocné sily v kuchyni zariadenia Hanka, Majka, 
Olinka, Irenka a tiež Danka, ktorá sa tejto práci so 
srdcom, svedomitosťou a jej vlastným humorom 
venovala 20 rokov, no zo zdravotných dôvodov 
musela prácu zmeniť. Bez kuchyne a našich 
kuchárok, by sme nemohli uspokojiť potreby  
chorých a starých občanov nie len v ZOS, ale aj  
v obci, pretože mnohí sú na hotové jedlo odkázaní, 
nakoľko sami už túto prácu nezvládajú. Niektorí si po 
jedlo chodia osobne, iným sa o to postará ďalší 
dôležitý člen nášho tímu a tým  je Tánička – 
opatrovateľka terénnej opatrovateľskej služby, ktorá 
sa pomoci starým a osamelým občanom odborne 
venuje takmer 15 rokov, už od čias opatrovania 
prostredníctvom Spišskej katolíckej charity  
a približne šesť rokoch ako zamestnanec obce. 
Opatrovateľky v ZOS i terénna opatrovateľka sú  
v  mnohých prípadoch  pri svojich klientoch aj  
v posledných  minútach života. 
K ďalším potrebným a užitočným pomocníkom patria 
obecné služby a naši pracovníci verejnoprospešných 
prác, ktorí pre obec  robia  kus statočnej, veľmi 
potrebnej  a nenahraditeľnej práce. 

Ďakujeme všetkým spomenutým pracovníkom za 
ich prácu a prajeme im krásne a milostiplné  
Vianoce.                                            Obecný úrad 

erne 

 Skrytí, neviditeľní, ale veľmi potrební Zo života klubu dôchodcov v našej obci 

Klub dôchodcov v našej obci bol založený 28.8.1988 na počesť  SNP. Vlani sme
s členmi spriatelených klubov oslávili 25. výročie jeho trvania. Počas tohto
obdobia sa v ňom vystriedalo veľa našich občanov. Pri založení mal klub 60
členov, dnes má 10 členov, 32 sympatizantov, ktorý z času na čas prídu na
nejakú zaujímavú akciu.  
Čas v našom klube trávime  čítaním časopisov, hraním kariet, spoločenských
hier, pri ktorých si trénujeme svoju myseľ a pamäť. Pri kávičke, či čaji
predebatujeme situáciu vo svete i v našej obci. Občas si zaspievame, povieme si
vtipy.  Ak je niektorý náš člen dlhšie nemocný, ideme ho navštíviť. Nezabúdame
ani na tých, ktorí pre svoj vysoký vek nemôžu prísť medzi nás, no stále sa
zaujímajú o to čo sa v klube deje. Patria medzi nich pani Michalová,  Bellušová,
pán Mudrončík, ktorý pre niekoľkými dňami oslávil  svoju 95-ku. Spolu s členmi
SZPB a MSSČK sme mu boli zablahoželať a veríme, že sa našej návšteve
potešil. Popriali sme mu  silu, zdravie a trpezlivosť a hlavne veľa lásky a pokoja
v kruhu blízkych a priateľov. 
O spestrenie našich chvíľ v klube sa nám postarajú občas aj žiaci ZUŠ Jánoš
a potešia nás svojim talentom  a nadaním v hudbe či speve.  V júni tohto roku
nás navštívila gospelová skupina z Ružomberka s príjemnými náboženskými
piesňami. Počas  prázdnin  nás navštívili dôchodcovia zo Zemianskych Sadov
s ich pánom starostom a speváckou skupinou „Krojovanka“. Za doprovodu
harmonikára nám zaspievali svoje piesne a strávili sme spolu veľmi príjemný
deň. 
Myslíme ale aj na svoje zdravie a relax a občas navštívime kúpeľné miesta 
napr. Lúčky, Turčianske Teplice a zašli sme si na výlet do Poľska. V priebehu 
roka oslávime narodeniny všetkých členov a tak si spestrujeme svoju starobu 
všetkými aktivitami, ktoré sme spomínali, aby náš život nebol nudný 
a jednotvárny, aby nám nebolo smutno a aby sme sa stále cítili potrební 
a pochopení.  
Pozývame všetkých našich dôchodcov medzi nás. Stretávame sa každý utorok
a piatok od 13:00 do 16:00 hod. Tešíme sa na Vás a prajeme všetkým pokojné
a radostné  vianočné sviatky. 
 
                                                    Anna Koštialová – vedúca klubu dôchodcov 

 
25.výročie Klubu dôchodcov Liptovská Osada 2014 (foto lf) 

 
Zábery zo slávnosti úcty k starším 2014 (foto Zuzana Klubicová) 
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           Vianoce znamenajú pre nás vytrhnutie zo všedných dní, 
z každodenného napätia,  z povinností. Únik z verejnosti do 
súkromia, zo všedného života do sviatočných chvíľ,   
zo svetského ovzdušia do náboženskej nálady. 
    Táto náboženská nálada má však malú hodnotu, podobne 
ako vianočný stromček. Vianočný stromček nepatrí do trvalého 
zariadenia bytu. Len raz v roku je v byte. A tak je to aj  
s náboženskou náladou. Iba na pár dní sa oživí náboženské 
myslenie a cítenie, na pár hodín sa zušľachtia v duchu 
Kristovom medziľudské vzťahy. 
A koľko materiálnej prípravy predchádza tejto nálade!? Každý, 
či veriaci alebo neveriaci prežíva predvianočnú atmosféru 
nákupnej horúčky, ktorá po materiálnej stránke pripomína 
príchod týchto sviatkov. Reklamy už koncom októbra volajú 
ľudí, aby si nakupovali darčeky i všetko, čo je potrebné  
k vianočnému stolu. Každý, kto je mimo rodiny, či už 
zamestnaný mimo domova alebo v zahraničí, tiež študenti, 
snažia sa pred sviatkami pricestovať domov, aby mohli byť  
v kruhu svojej rodiny. 
Sú Vianoce len na to, aby spríjemnili ľuďom túto jednu chvíľu, 
tento jeden deň? Len pre jeden deň pokoja a šťastia prišiel na 
svet očakávaný, predpovedaný, prisľúbený, prorokovaný 
Spasiteľ?  To bolo cieľom jeho narodenia, aby sa ľudia na 
jeden deň v roku prestali nenávidieť a hrýzť, a aby na jeden deň 
v roku utíchli zbrane na bojiskách? Len taký nepatrný výsledok 
chcel Ježiš dosiahnuť? Nie!   
V tú noc, keď sa Ježiš narodil, nad Betlehemom pastierom 
zaznelo posolstvo neba: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Jeho poslaním bolo priniesť pokoj 
ľuďom, nie len preto, aby utíchli zbrane, ale preto, aby 
priniesol pokoj do ľudských sŕdc. Prišiel volať slabých, 
nedokonalých ľudí, aby poznali Jeho pravý – Boží pokoj, tých, 
ktorí majú dobrú vôľu, teda ochotu ho prijať. 
Vianočné dni sa nazývajú nielen sviatkami pokoja, ale aj lásky. 
Dávajú nám možnosť zamyslieť sa nad vzťahmi s ľuďmi,  
s ktorými žijeme. A práve cez tieto sviatky si máme uvedomiť, 
že viac lásky sme dostali, ako sami rozdali. Predstavme si,  
že Ježiš neprišiel na svet v sláve a nenarodil sa ani  
v kráľovskom paláci, ani v slušnom dome, ale v špinavej 
maštali. Ťažko to pochopí ľudský rozum, kam až zašiel Boh  
v svojej láske voči ľuďom, ak to nepochopíme pohľadom 
lásky.  
Uvažujme preto v týchto vianočných dňoch, čo by sme mali  
v našich postojoch zmeniť, aby ľudia viac cítili, že nežijeme  
len pre seba. Vianoce majú tú veľkú moc, aby nám otvorili 
srdce na dlhšiu dobu a nie len cez sviatky. Ale to musíme  
chcieť...... 
 

Požehnané a milostiplné vianočné sviatky praje a vyprosuje  
Martin Mojžiš,  kňaz a sprievodca pútnikov 

 

  
Osadský zbor sv. Jána Krstiteľa 

(zaujímavosti z rozhovoru o aktivite zboru) 
 
 Blížia sa najkrajšie sviatky roka a pri tejto príležitosti sa  mnohí 
tešíme  aj na umelecký zážitok, o ktorý sa nám  vždy postará 
Chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa. Spev zboru, hudba organa  
a huslí liturgiu okrášli a povznesie ducha. Spevácky zbor  
v Liptovskej Osade funguje v terajšej zostave od roku 2007.  
Predtým ho viedol dlhoročne bývalý organista p. Albín Svajčiak  
v spolupráci s pani Mgr. Margitou Svajčiakovou. 
V súčasnosti  zbor vedie  Bc. Zuzana Filická, poslucháčka 5. 
ročníka Akadémie umení, fakulty múzických umení v Banskej 
Bystrici, v študijnom odbore hry na klávesové nástroje, 
v spolupráci s MUDr. Marianou Filickou a pani organistkou 
Máriou Sedlačkovou. 
Zuzke ( nebudeme jej vykať, nakoľko ju všetci poznáme pod 
menom- naša Zuzana) sme položili niekoľko otázok pre Náš 
Domov, aby nás vtiahla aj do  zákulisného diania príprav skladieb, 
chystaniu samotného repertoáru pre členov zboru. Sme veľmi radi, 
že sa nám podarilo odkryť tajomstvá príprav a radostných starostí, 
ktorých je dosť, aby  z nácvikov jednotlivých hlasov vznikol 
nádherný efekt zborového spevu, ktorý znie pre oslavu Božiu, ale 
aj potešenie ľudského srdca. Môžeme to smelo nazvať unikátnym 
zážitkom pre každého človeka, ktorý navštívi náš kostol.                    
Chrámový spev patrí od nepamäti do dejín Cirkvi, kultúry národa  
a teda aj kultúry našej obce.  
 
Zuzka, kedy začal chrámový zbor v tejto zostave účinkovať  
v  našom kostole a ako sa to vlastne všetko začalo? 
Náš chrámový zbor funguje od roku 2007, kedy sme spolu s mojou 
mamou a pani Sedlačkovou  začali hrávať na svätých omšiach a 
chceli sme zachovať tradíciu tohto zboru, ktorý pred nami dlhé 
roky viedol bývalý organista pán Albín Svajčiak a jeho sestra. 
  
Ako to časovo zvládaš, keď zároveň študuješ, aj pracuješ  
na Základnej umeleckej škole?  
Aká je spolupráca troch kantoriek? 
Keďže okrem vysokej školy aj učím svojich žiakov  hru  na klavíri, 
pôsobím v akademickom zmiešanom speváckom zbore Canzona 
neosolium, tak práve môj voľný čas sa snažím využiť čo 
najefektívnejšie a svoju energiu sústredím práve v tomto 
príjemnom prostredí skvelých ľudí. Spolupráca medzi nami tromi 
je veľmi dobrá a pozitívna, i keď na skúškach sa niekedy stáva, že 
nie každá súhlasí s umeleckým názorom tej druhej , ale vždy 
nájdeme  správne  riešenie daného problému. Čo sa týka repertoáru 
Máme to s maminou podelené tak, že ona vyberá repertoár na danú 
slávnosť, alebo sviatky, ja ho naštudujem a následne so zborom 
nacvičím.  
 
Pokračovanie na strane: 5 

 
   Osadský chrámový zbor – huslisti v akcii 
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Vianočný príhovor  PaedDr. Martina Mojžiša  



 

 

Koľko členov má terajší chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa? 
Súčasný zbor má 25 členov. Nebudem všetkých menovať, lebo by sa to do tohto článku asi nezmestilo.  Môžem povedať len jediné, že si to
nesmierne cením a vážim, že aj napriek dnešnej uponáhľanej dobe si títo skvelí ľudia nájdu čas, aby prišli a pohladili svoje srdcia nielen sebe,
ale aby rozveselili a naplnili hlavne druhých.  
 
Ako je zbor rozdelený do hlasov? 
Hlasy sú porozdeľované do štyroch skupín ako v bežnom tradičnom zbore. Soprán, alt, tenor a bas. Keďže náš zbor oplýva hlavne mladými
ženskými hlasmi a tie mužské sú zastúpené len v šiestich mužoch, preto sa  niektoré ženy museli popasovať aj s vysokým mužským hlasom-
tenorom, tým pádom chlapi zaujali hlboký basový part. Súčasnému zboru sa veľmi teším, nakoľko sa neustále rozrastá o nové tváre,  niekedy
mám pocit, že za chvíľu budú musieť kvôli nám zväčšiť chór, lebo sa tam všetci nezmestíme.  
 
Okrem hry organa sa cez sviatky rozozvučia aj struny huslí. Čo zahŕňa príprava samotnej hry na tento nástroj? 
Samozrejme, bez našich  talentovaných huslistov Janky a Gabiky Vierikových, Matúša Bystričana a Ondreja Filického by to nešlo. Oni sú
jednoducho našou súčasťou a nesmú chýbať na žiadnej slávnosti, na ktorej si často krát zahrajú do sýtosti.  Príprava huslistov je podobná
ako príprava zborového repertoáru, i keď huslisti majú väčšiu slobodu interpretácie. Zvykom donedávna bývalo, že huslisti chodievali na
skúšky ku nám domov, kde sa im venovala moja mama, ale v súčasnosti sú spolu veľmi dobre zohratí a stačia im dve až tri skúšky na to,  
aby mohli  jednotlivé naštudované skladby interpretovať na danej slávnosti. 
 
Boli sme svedkami, keď aj pán biskup Sečka zostal v nemom úžase pri vypočutí si zboru na sv. omši pri príležitosti konsekrácie nášho
kostola, vtedy šlo o skladbu Cantate Domino, no nacvičili sa aj iné skladby náročné a na dosť vysokej úrovni, môžeš nám aspoň niektoré
spomenúť? 
Skladba Cantate Domino od Valentina Miserachsa bola jednou z najťažších, ale zároveň aj najlepšie interpretovaných skladieb  nášho zboru 
vôbec. Pri tejto skladbe sme strávili veľmi veľa času, pretože bola náročná hlavne na súhru všetkých hlasov, ale som šťastná, pretože všetko 
to úsilie čo sme do nej vložili prinieslo svoje ovocie vo forme pochvaly pánom biskupom Sečkom. Náš repertoár je pomerne obsiahly, ale 
spomenula by som možno skladby ako Jesu rex admirabilis, Anima Christi, Ktože nás odlúči, Agnus Dei, Jasaj  na chválu Pánovi, Cantico 
dell´Agnello a nesmiem zabudnúť na  súčasne rozpracované skladby pre štvorhlas: Vítame Ťa sväté dieťa, Znej pieseň Márii a ďalšie.  
To budú „hitovky“ týchto sviatkov.    
 
Je asi veľmi dôležité, aby speváci aj inštrumentalisti prichádzali na nácviky pravidelne, koľko trvá taký nácvik a potom generálka? 
Každá skúška zboru  trvá väčšinou  hodinu a pol. Stretávame sa raz do týždňa, ale niekedy aj dvakrát, závisí to podľa náročnosti repertoáru.
Áno, je veľmi dôležité prísť načas a nič nezmeškať.  Generálka resp. posledná skúška je o čosi kratšia. Na nej riešime zväčša už len detaily. 
 
Niektorí speváci zomreli, niektorí nemôžu spievať zo zdravotných dôvodov, no pribudli nové tváre, je niečo čo v spevokole absentuje? 
Som veľmi rada, že do zboru každým rokom pribúda stále viac a viac nových tvárí. Musím povedať, že zbor je v najlepšom rozkvete.    
Ale nikdy nezabúdame aj na našich členov, ktorým už zdravotný stav nedovoľuje spievať, či zúčastniť sa nácvikov.  
nezabúdame však ani na našich zomrelých spevákov, hlavne na Peťka Švandu, ktorý bol príkladom nesmiernej húževnatosti a pokory.  
 
Z vlastných skúseností vieme, že nácviky a premiéra je nie len o speve, ale aj o dobrej partii a vzťahoch. Tie sa tu utužujú a členovia
zboru sa na tieto akcie tešia. Býva aj mnoho  humorných zážitkov, či kiksov, ktoré bežný laik nezbadá, pamätáš  si na nejaké? 
Môžem otvorene povedať, že sme partia ako sa patrí.  Na skúškach zažívame kopu humorných situácií. Najmä vtedy keď poviem, aby
spievali ženy a začnú spievať muži, vtedy sa poriadne nasmejeme, alebo naopak  A kiksy?  Bez kiksov to jednoducho nejde. V každom
zbore sa stáva, že niekto intonačne zaváha a strhne zo sebou viacerých a práve na to sú tie skúšky, aby sa to speváci naučili a nepomýlili
ostatných.  Pamätám si na jeden ohromný kiks, bola to Veľká noc a spievali sme veľkonočné Aleluja, keď organ začal hrať v inej tónine
a zbor spievať v inej, no poviem Vám, červená som bola ako rak ešte ďalšie dva dni, myslela som si vtedy, že explodujem od hanby...   
ale ani neviem akým zázrakom, zbor  to  odspieval na jednotku!  Dúfam, že už všetci na to zabudli.   
 
Od zboru si dostala ako darček dirigentskú paličku, aký je jej význam? 
Dirigentská palička je od nepamäti  súčasťou ruky dirigenta. Toto malé opracované drievko má nezastupiteľnú hodnotu, bez ktorej  by žiadne 
umelecké teleso neznelo rytmicky  a výrazovo presne. Preto aj ja som sa nesmierne potešila, keď mi na moje  dvadsiate narodeniny náš zbor 
daroval  práve spomínanú  dirigentskú paličku. Som im za to veľmi vďačná a tento darček je pre mňa  akýmsi  hnacím motorom do ďalšej 
umeleckej práce. 
 
Čo by si nám ešte k tomu čo sa týka nášho Osadského zboru povedala, alebo odkázala?      
Chcela  by som sa poďakovať všetkým mojim drahým spevákom  za  ich trpezlivosť a obetavosť, za  spoločnú chvíľu , ktorá je ako malá 
slávnosť, kde sa stretneme , spolu sa o čosi usilujeme, spolu sa  tešíme,  hlásime sa k veľkému Tajomstvu, ktoré nás priťahuje, zjednocuje 
a súčasne  posväcuje. Jednoducho stretnutie „priateľov“ . 
Náš priestor je priestorom pre tvorbu skromnú,  ale nám primeranú, kde sa stále učíme  a sami vidíme, že neustále napredujeme, a tak ako 
božie deti  aj rastieme  v Božej láske. 
 
Ďakujeme  za rozhovor  a prajeme  nášmu  zboru  veľa krásnych  zážitkov  a radosť z rozdávania  radosti    Ľuba  Filická

Pokračovanie rozhovoru zo str.3 
o Osadskom chrámovom zbore sv. Jána Krstiteľa: 
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    Bartošova píla 
 

(pokračovanie príspevku Ing. Viktora Húšťavu 
o osadských pílach) 
 Svoje miesto v drevárskej výrobe v minulosti mala aj 
Bartošová malá vodná píla, ktorá bola postavená  
na potoku Lúžňanka. Vybudoval ju v r. 1929 Juraj 
Bartoš   s manželkou Annou, ktorí sa do obce 
prisťahovali            z Bieleho Potoka. Nachádzala sa 
približne v miestach nad postavenou pekárňou, potom 
bývalou prevádzkou TESLA Liptovský  Hrádok, dnes  
BOBELL s.r.o.  

   Bola to jednopriestorová drevená stavba, postavená  
vedľa valchy (stupami) rodiny Málikovej, s vlastným 
vodným náhonom na vodné koleso. Základy stavby 
tvorili betónové piliere do hĺbky 1 m, na ktorých bola 
postavená jednokostrová stavba z drevených trámov, 
obitá doskami. Rozmery stavby boli 12x7 m, výška 
stavby bola 4,2 m,  so šindľovou strechou. Vzdialenosť 
od okolitých budov bola 20 m. 

  Odrazená voda sa privádzala, na koloch  zodvihnutým 
dreveným žľabom, ku vodnému kolesu, ktoré poháňalo 
hlavný hriadeľ, ktorý bol v podlahe a cez ozubený 
kolesový prevod poháňal rámovú pílu – gátor, ktorý bol 
v prednej časti haly umiestnený na betónových 
samostatných základoch. Ďalšie stroje boli okružná píla 
- cirkulár, brúsku na ostrenie a hobľovačku na drevo, 
ktoré boli v zadnej časti haly a ich pohon bol odvodený 
z hlavného hriadeľa  na pomocný hriadeľ  
s transmisijnými remenicami. Cez hlavné vráta  
od východu a západu prechádzali koľajničky pre vozíky  
na guľatinu a rezivo. Tretie vráta boli z boku od severu.  
V r.1939 bolo  k transmisiám pripojené aj elektrické 
120 V dynamo, ktoré slúžilo k osvetleniu píly a bytu 
majiteľa na lúžňanskej strane. Odpadový kanál vody 
bol prekrytý a tadiaľ viedla príjazdová cesta do areálu 
píly. Okolie píly bolo rozdelené na sklady guľatiny  
a hotového reziva. Na píle sa pracovalo od jari  
do jesene, dokiaľ nezamŕzala voda. Okrem rezania 
guľatiny, píla bola vybavená strojmi  na výrobu 
šindľov.  

   Bola to prevažne zákaznícka píla, volali ju aj 
gazdovská, alebo urbárska píla, kde súkromník, ktorý  
si dodal drevo na spracovanie, pomáhal aj pri jeho 
pílení. Často sa stávalo, že majiteľ píly za prácu bol 
vyplatený časťou dreva, ktoré spracovával na šindeľ  
a tak získal jeho odpredajom peniaze.  Maximálny 
výkon píly za deň, od rána do večera, bol cca 15 m³, 
max. dl 5 m, priemer guľatiny max. 35 cm.   

  V r. 1945 rodina Bartošovcov s troma deťmi odišla  
do Čičova u Komárna. Časť strojov odkúpil výrobca 
šindlov z Liptovskej Lúžnej a stavebnú časť píly  
s gátrom získala rodina Jozefa Maroša a spol. 
Komisionálna kontrola MNV v Liptovskej Osade  bola  
na tejto píle vykonaná 24. januára 1949  a bol vydaný 
súhlas s jej prevádzkou s odôvodnením, že štátna pila  
má sa premiestniť z Liptovskej Osady do Turian nad 
Váhom a gazdovia nebudú mať možnosti získať 
piliarske výrobky.  

   Prevádzka tejto píly bola  len podľa potrieb záujemcov 
o dosky a hranoly z dovezeného vlastného dreva.  
Štátna píla,  ktorá bola  v obci zachovaná, svojou 
výkonnejšou prevádzkou a širšou ponukou  slúžila aj 
potrebám občanov. Nepravidelná prevádzka píly bola  
po r. 1955 zastavená a stavba chátrala. V r. 1957  stavba  
bola z bezpečnostných  dôvodov odstránená a terén 
upravený.    

 

 

 

 

 

 

 

    Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím. 

(M.Gorkij) 
 
 

Príspevok autora o osadských pílach bol zostavený s využitím 
nasledovných podkladov: 
 
Štátny archív Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, doklady ONV 
Ružomberok o Liptovskej Osade  od  r. 1945 
Štátny archív Bytča, Štátne lesy Liptovský  Hrádok   
 Doc. E. Šípka : Obecná kronika Liptovskej Osady, Obecný úrad  
 Liptovská Osada, kapitola VI, Využitie bohatstva lesov s. 175 
 Doc. E. Šípka : Zhromaždené podklady a dokumentačný materiál   
 o Liptovskej  Osade  a Korytnici, Archív MO MS Liptovská  Osada  
 Štátny  archív  Bytča,  Bytča č. inv. 72- administr. spis  1856, č.784,     
 č. 74, č.1432, č.5993, 
 Kronika BSP na sklade reziva , závod osadská píla  
 † Doc.E. Šípka: Využitie lesného bohatstva v hospodárskej činnosti 
 človeka, strojom písaný text, 32 str. 
 Informácie:  Ing. Margita Janíčková rod. Rožková 
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Z veže nášho kostola sv. Jána Krstiteľa 
môžeme   každý deň o deviatej, dvanástej, 
pätnástej a sedemnástej hodine počuť 
krásne melódie zvonkohry, o ktorú sa 
postarali  Obec a Farský úrad Liptovská 
Osada a bude nám tak spríjemňovať dni 
adventu i Vianoc. Či nám zostane? Záleží 
od  ohlasov občanov.   
(red.lf)

Osadský chrámový zbor neúplný kvôli štúdiám a práci ( foto Simona Fidesová) 



 

 

Koľko členov má terajší chrámový zbor sv. Jána Krstiteľa? 
Súčasný zbor má 25 členov. Nebudem všetkých menovať, lebo by sa to do tohto článku asi nezmestilo.  Môžem povedať len jediné, že si to
nesmierne cením a vážim, že aj napriek dnešnej uponáhľanej dobe si títo skvelí ľudia nájdu čas, aby prišli a pohladili svoje srdcia nielen sebe,
ale aby rozveselili a naplnili hlavne druhých.  
 
Ako je zbor rozdelený do hlasov? 
Hlasy sú porozdeľované do štyroch skupín ako v bežnom tradičnom zbore. Soprán, alt, tenor a bas. Keďže náš zbor oplýva hlavne mladými
ženskými hlasmi a tie mužské sú zastúpené len v šiestich mužoch, preto sa  niektoré ženy museli popasovať aj s vysokým mužským hlasom-
tenorom, tým pádom chlapi zaujali hlboký basový part. Súčasnému zboru sa veľmi teším, nakoľko sa neustále rozrastá o nové tváre,  niekedy
mám pocit, že za chvíľu budú musieť kvôli nám zväčšiť chór, lebo sa tam všetci nezmestíme.  
 
Okrem hry organa sa cez sviatky rozozvučia aj struny huslí. Čo zahŕňa príprava samotnej hry na tento nástroj? 
Samozrejme, bez našich  talentovaných huslistov Janky a Gabiky Vierikových, Matúša Bystričana a Ondreja Filického by to nešlo. Oni sú
jednoducho našou súčasťou a nesmú chýbať na žiadnej slávnosti, na ktorej si často krát zahrajú do sýtosti.  Príprava huslistov je podobná
ako príprava zborového repertoáru, i keď huslisti majú väčšiu slobodu interpretácie. Zvykom donedávna bývalo, že huslisti chodievali na
skúšky ku nám domov, kde sa im venovala moja mama, ale v súčasnosti sú spolu veľmi dobre zohratí a stačia im dve až tri skúšky na to,  
aby mohli  jednotlivé naštudované skladby interpretovať na danej slávnosti. 
 
Boli sme svedkami, keď aj pán biskup Sečka zostal v nemom úžase pri vypočutí si zboru na sv. omši pri príležitosti konsekrácie nášho
kostola, vtedy šlo o skladbu Cantate Domino, no nacvičili sa aj iné skladby náročné a na dosť vysokej úrovni, môžeš nám aspoň niektoré
spomenúť? 
Skladba Cantate Domino od Valentina Miserachsa bola jednou z najťažších, ale zároveň aj najlepšie interpretovaných skladieb  nášho zboru 
vôbec. Pri tejto skladbe sme strávili veľmi veľa času, pretože bola náročná hlavne na súhru všetkých hlasov, ale som šťastná, pretože všetko 
to úsilie čo sme do nej vložili prinieslo svoje ovocie vo forme pochvaly pánom biskupom Sečkom. Náš repertoár je pomerne obsiahly, ale 
spomenula by som možno skladby ako Jesu rex admirabilis, Anima Christi, Ktože nás odlúči, Agnus Dei, Jasaj  na chválu Pánovi, Cantico 
dell´Agnello a nesmiem zabudnúť na  súčasne rozpracované skladby pre štvorhlas: Vítame Ťa sväté dieťa, Znej pieseň Márii a ďalšie.  
To budú „hitovky“ týchto sviatkov.    
 
Je asi veľmi dôležité, aby speváci aj inštrumentalisti prichádzali na nácviky pravidelne, koľko trvá taký nácvik a potom generálka? 
Každá skúška zboru  trvá väčšinou  hodinu a pol. Stretávame sa raz do týždňa, ale niekedy aj dvakrát, závisí to podľa náročnosti repertoáru.
Áno, je veľmi dôležité prísť načas a nič nezmeškať.  Generálka resp. posledná skúška je o čosi kratšia. Na nej riešime zväčša už len detaily. 
 
Niektorí speváci zomreli, niektorí nemôžu spievať zo zdravotných dôvodov, no pribudli nové tváre, je niečo čo v spevokole absentuje? 
Som veľmi rada, že do zboru každým rokom pribúda stále viac a viac nových tvárí. Musím povedať, že zbor je v najlepšom rozkvete.    
Ale nikdy nezabúdame aj na našich členov, ktorým už zdravotný stav nedovoľuje spievať, či zúčastniť sa nácvikov.  
nezabúdame však ani na našich zomrelých spevákov, hlavne na Peťka Švandu, ktorý bol príkladom nesmiernej húževnatosti a pokory.  
 
Z vlastných skúseností vieme, že nácviky a premiéra je nie len o speve, ale aj o dobrej partii a vzťahoch. Tie sa tu utužujú a členovia
zboru sa na tieto akcie tešia. Býva aj mnoho  humorných zážitkov, či kiksov, ktoré bežný laik nezbadá, pamätáš  si na nejaké? 
Môžem otvorene povedať, že sme partia ako sa patrí.  Na skúškach zažívame kopu humorných situácií. Najmä vtedy keď poviem, aby
spievali ženy a začnú spievať muži, vtedy sa poriadne nasmejeme, alebo naopak  A kiksy?  Bez kiksov to jednoducho nejde. V každom
zbore sa stáva, že niekto intonačne zaváha a strhne zo sebou viacerých a práve na to sú tie skúšky, aby sa to speváci naučili a nepomýlili
ostatných.  Pamätám si na jeden ohromný kiks, bola to Veľká noc a spievali sme veľkonočné Aleluja, keď organ začal hrať v inej tónine
a zbor spievať v inej, no poviem Vám, červená som bola ako rak ešte ďalšie dva dni, myslela som si vtedy, že explodujem od hanby...   
ale ani neviem akým zázrakom, zbor  to  odspieval na jednotku!  Dúfam, že už všetci na to zabudli.   
 
Od zboru si dostala ako darček dirigentskú paličku, aký je jej význam? 
Dirigentská palička je od nepamäti  súčasťou ruky dirigenta. Toto malé opracované drievko má nezastupiteľnú hodnotu, bez ktorej  by žiadne 
umelecké teleso neznelo rytmicky  a výrazovo presne. Preto aj ja som sa nesmierne potešila, keď mi na moje  dvadsiate narodeniny náš zbor 
daroval  práve spomínanú  dirigentskú paličku. Som im za to veľmi vďačná a tento darček je pre mňa  akýmsi  hnacím motorom do ďalšej 
umeleckej práce. 
 
Čo by si nám ešte k tomu čo sa týka nášho Osadského zboru povedala, alebo odkázala?      
Chcela  by som sa poďakovať všetkým mojim drahým spevákom  za  ich trpezlivosť a obetavosť, za  spoločnú chvíľu , ktorá je ako malá 
slávnosť, kde sa stretneme , spolu sa o čosi usilujeme, spolu sa  tešíme,  hlásime sa k veľkému Tajomstvu, ktoré nás priťahuje, zjednocuje 
a súčasne  posväcuje. Jednoducho stretnutie „priateľov“ . 
Náš priestor je priestorom pre tvorbu skromnú,  ale nám primeranú, kde sa stále učíme  a sami vidíme, že neustále napredujeme, a tak ako 
božie deti  aj rastieme  v Božej láske. 
 
Ďakujeme  za rozhovor  a prajeme  nášmu  zboru  veľa krásnych  zážitkov  a radosť z rozdávania  radosti    Ľuba  Filická

Pokračovanie rozhovoru zo str.3 
o Osadskom chrámovom zbore sv. Jána Krstiteľa: 
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Kto som ? 

Keď porodila ma mamka drahá 
a ja som uzrel svet, 
v rodine nastala radosť, vrava 
a pritúlili ma hneď. 
 
Láskavo po mne siahli ruky 
a vinuli ma k sebe, 
tiež Bohu vzdávali vďaky, 
že ma im dalo nebe. 
 
Od kolísky ma sprevádzala 
rodičovská láskavosť 
a do života mi vždy dávala 
útechu, silu a počestnosť. 
 
Vzdelaním som uspokojil 
zvlášť túžby mojej mamky, 
do Božej vôle som poručil 
moje dni života a lásky. 
 
Rodinný život ma upevnil 
v rodinnom mojom konaní 
a pomoc Božiu som cítil 
v každodennom dianí. 
 
Životu som odovzdal všetko, 
čo mi bolo do vienka dané 
a na konci sa osmeľujem pýtať: 
„Kto som ja vlastne,  Pane?“ 
 
 Leopold Mudrončík   (24.11.1997) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Príhovor MUDr. Martina Činčuru 

Blížia sa najkrajšie Sviatky v roku, preto sa k Vám prihováram s témou viac ako 
aktuálnou. Pestrý jedálny lístok je zárukou dobrého zdravia. Strava vyvážená, racionálna, 
bohatá na kvalitné živiny, minerály a vitamíny je jeho podmienkou. Aj keď si tieto 
skutočnosti uvedomujeme, stále sa na našom jedálničku objavuje málo rýb. Prečo je pre 
nás konzumácia rýb tak prospešná? 
Ryby sú svojím obsahom hodnotných bielkovín, v tuku rozpustných vitamínov  
a minerálnych látok ideálnou potravou. Majú svoju dobrú chuť, ľahkú stráviteľnosť a sú 
prospešné pre naše zdravie. Na porovnanie a na zváženie stojí skutočnosť, že u nás  
v priebehu roka jedna osoba skonzumuje sotva 4 kg rybacieho mäsa. Je to takmer  
o polovicu menej ako u ostatných obyvateľov EÚ. Napríklad obyvatelia severských štátov 
Nórska, Fínska a Švédska sa môžu pochváliť až 60 kilogramami skonzumovaných rýb na 
osobu počas roka. 
Nedostatkovým „tovarom“ pre naše telo i zdravie sú  omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa  
v rybách vyskytujú vo vysokej miere. Sú to nenasýtené tuky, ktoré sú pre život človeka  
a jeho zdravie veľmi potrebné.  Omega-3 mastné kyseliny sú účinné v prevencii srdcovo-
cievnych i nádorových chorôb znižujú riziko vysokého krvného tlaku a priaznivo 
vplývajú na priebeh zápalových ochorení. U detí sú potrebné pre správny vývin mozgu, 
duševných schopností (napríklad pamäť, sústredenosť), ako aj zrakových funkcií. Pokrmy 
z rýb obsahujú zároveň vysoký obsah vitamínov A, B a D, ale aj minerálnych látok, ako 
je fosfor, draslík,  železo, horčík a vápnik, stopové prvky zinok a selén. Pri  morských 
rybách je to najmä vysoký podiel jódu. Všetky ryby obsahujú vysoko kvalitné bielkoviny. 
Ryby v konzervách náš organizmus navyše obohatia o vápnik a fosfor, ktorý sa nachádza 
v ich kostiach. Malá porcia 100 g ryby dodá organizmu až 415mg vápnika. Takže načo 
vyčkávať, siahnime častejšie po rybom mäse, Nech sa objaví v našom jedálničku aspoň  
1 krát do týždňa, určite sa nám za to naše telo odvďačí. 
 
K tomu Vás všetkých povzbudzujem a zároveň všetkým prajem pokojné prežitie 
vianočných sviatkov! 
                                                                                                   Martin Činčura 
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Prečo sa zúčastniť referenda ?(komentár) 
 
Referendum o rodine, ktoré je vypísané na 7. februára 2015, sa týka tých z nás, v ktorých ešte stále myslí „zdravý sedliacky 
rozum.“ Teda nás, ktorí žijeme a chceme žiť v  normálnom svete, kde sa to čo je úplne prirodzené a stvorené nebude riešiť 
politicky, ale to bude jednoducho tak, ako to je  ľuďom dané vo svojej podstate:  že deti budú vyrastať v normálnej rodine, kde 
bude ocko a mama a oni budú jeho prirodzeným vzorom, hoci vždy budú aj situácie, kde bude len ocko, alebo len mama. No nikdy 
nech to nebudú len dvaja alebo viacerí ockovia alebo len dve alebo viaceré mamy, alebo rodič 1. a rodič 2 či dokonca 3, 4.... 
Rovnako, že  do detí nebudeme umelo vtláčať zmýšľanie, že o svojom pohlaví, sexuálnom orientovaní sa rozhodne samo a budeme 
ho vychovávať ako obojpohlavného tvora....................“.Kam tento svet speje ?.. sloboda narieka, lebo jej velí svet..“, spieva sa 
v piesni Simy Martausovej. Chápeme správne slobodu? Kam svet  speje? Chce človek  zneužiť  slobodu na to, aby postavil na 
úroveň  obojpohlavných vzťahov, ktoré sú dané  ľuďom i zvieratám od prirodzenosti, nezdravé vzťahy ? Zvieratá žijú pudovo, 
ale človek dostal okrem slobody aj rozum. Ak chcú spolu žiť dvaja homosexuáli, tomu nezabránime. Ale aby vychovávali, dokonca 
si adoptovali dieťa, to môžeme ovplyvniť  aj my, ak sa zúčastníme referenda. A hoci sa všetko  zakrýva tvrdením o právach 
menšín, vieme, že aj deti  majú svoje práva. Dovolíme aby sa administratívnym rozhodnutím úradníkov stali normálne počaté 
a narodené deti deťmi neprirodzeného zväzku dvojice, alebo skupiny osôb rovnakého pohlavia? 
Môže raz ísť aj o naše deti či vnúčatá. Nezostaňme bokom. Je dôležité uvedomiť si túto skutočnosť, zúčastniť sa referenda 
a hlasovať za rodinu. 

Ľuba Filická 

Matrika Liptovská Osada k dňu uzávierky občasníka 10.12.2014 
Počet narodených detí ku dňu uzávierky: 17 
Počet sobášov zapísaných na matričnom úrade : 4 
Počet  úmrtí občanov s trvalým pobytom Liptovská Osada: 10 
Počet obyvateľov s trvalým pobytom: 1649 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Konečne po 11 rokoch pozitívna správa pre našich 
spoluobčanov. Pred začiatkom leta sa budúci rok 2015 chystáme 
dať do skúšobnej prevádzky 25 m detský a odpočinkový bazén 
s príslušenstvom.  
Všetko sa to začalo na jeseň roku 2003, keď nám obecné 
zastupiteľstvo schválilo koncept  „Rozvoja obce Liptovská 
Osada“. Potom sa spoločnosť Yvex (v dnešnom zložení Arca 
Capital Slovakia, a.s., Ing. František Veselý a Ing. Alena 
Gavulová) vrhla na vypracovávanie projektov a výkupy 
pozemkov. Prvý úspech nášho projektu bolo sprevádzkovanie 
kotolne na biomasu o súčasnom výkone 6 Mw v zime 2008. 
Jediné čo nás mrzí, je malý záujem o najlacnejšie teplo na 
Slovensku. Avšak tí, ktorí sú už napojení, sa môžu tešiť. Dostanú 
bezplatne 50 kanálov televíznych programov a internet cez 
optické pripojenie. Medzi šťastlivcami je základná škola a 18 
spokojných spoluobčanov. 
Dnes si môžete pozrieť už  postavených desať domčekov 
z budúcich dvesto na ploche 25 ha. Vybudované sú základné 
inžinierske siete, premostenia, rozpracované sú ďalšie projekty 
(reštaurácia, penzión, ďalších 25 domov a nový futbalový 
štadión s parkoviskom a príjazdovými komunikáciami).  
Projekt Gothal je orientovaný na aktívny oddych, regeneráciu 
duševných  a fyzických síl, a to nielen športom ale aj kultúrou 
a umením. Ukončenie prvej etapy plánujeme do r. 2020 a mala 
by obsahovať tieto objekty – futbalový štadión, zimný štadión, 
tenisovú halu, sto domčekov, a už spomenutú reštauráciu 
a penzióny.  
Celý areál má fungovať ako wellnes hotel, kde domčeky 
nahrádzajú hotelové izby a apartmány na ploche 25 ha a wellnes 
nahrádza športový areál na ploche 10 ha.  
To najzaujímavejšie pre obec a pre vás občania: postupne tu 
vytvoríme 200 pracovných miest (už dnes pre nás pracuje 30 
ľudí z okolia). Celkové rozpočtové náklady, ktoré tu boli a budú 
preinvestované činia 80 miliónov eur. Cena za prenájom 
domčekov a cena vstupného do vodného sveta ešte nie sú 
stanovené. Avšak vychádzame z cien ubytovania v okolí a tá je 
od 15 – 25 eur za lôžko podľa ročného obdobia a sezónnosti.  
Cena vstupeniek do športového areálu pre miestnych bude 
s výraznými zľavami.  
V ďalšom čísle vášho obľúbeného občasníka Náš domov vás 
budeme informovať o vzniku myšlienky vybudovať tento areál 
na tomto mieste. Kto sú akcionármi spoločnosti Yvex, ktorí 
budujú tento prekrásny areál pod názov Gothal sa dozviete tiež 
v ďalších článkoch. 
 

                                                             
 
 

 
 
Vážení spoluobčania, 
 
blíži sa 31. december čas, kedy sa hodnotí, ako sme prežili práve sa končiaci kalendárny rok. Tak je to aj s nami 
dobrovoľnými hasičmi. 
V predošlých rokoch sa pod vedením pána starostu, so súhlasom poslancov obecného zastupiteľstva, za pomoci pracovníkov 
obecného úradu a zhotoviteľov podarilo zrealizovať prístavbu hasičskej zbrojnice. Za toto im patrí veľká vďaka od nás 
hasičov a všetkých občanov obce. 
Vynovenú zbrojnicu budeme ako dobrí užívatelia udržiavať v takom stave, aby nám slúžila čo najdlhšie. V prežitom roku sme 
si svojpomocne ako rodina, ktorá sa „vrátila“ do zrekonštruovaného domu urobili drobné práce na jeho zútulnení. V jarných 
mesiacoch sme popresúvali a usporiadali inventár a zariadenie, nakoľko sa nám zväčšili priestory. V jeseni sme napenetrovali 
podlahy, namaľovali čiary uľahčujúce cúvanie, namontovali dorazy pre bezpečné zacúvanie, doladili garážové vráta a urobili 
ďalšie drobnosti. 
Nezabúdali sme ani na zverenú techniku. Na Tatre 148 CAS 32 sme prepojili nádrž na vodu s nádržkou na penidlo, upchali 
sme netesnosti na nádržiach, domontovali sme kropiacu lištu na predný nárazník, vymenili sme dosluhujúci maják za 
moderný. Oba zverené automobily sme pripravili a úspešne previedli každoročnou technickou kontrolou. Na prenosných 
striekačkách sme na jar urobili prechod zo zimnej prevádzky na letnú, v jeseni opačný prechod, zaobstarali sme novú 
štartovaciu batériu a nechali opraviť zlomené váhadlo v motore.  
Okrem toho sme vykonali drobnú údržbu tak na automobiloch ako aj na prenosných striekačkách, prívesných vozíkoch 
a nádrži používanej pri hasičskom útoku.   
V roku 2014 ministerstvo vnútra schválilo celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.  
Do uvedené programu sme sa úspešne zapojili a z poskytnutej dotácie sme zakúpili hadice a prúdnice D, kombinovanú 
prúdnicu C, 2 pracovné rovnošaty, 2 hasiace vaky a 6 členovia DZH absolvovali základnú prípravu členov hasičských 
jednotiek.  
Nežili sme len prácou. V tomto roku sme sa zúčastnili previerky pripravenosti hasičských družstiev v Liskovej a na hasičskej 
súťaži v Liptovskej Lúžnej. Hoci sme sa neumiestnili na popredných miestach, vždy sme dokázali načerpať vodu a zraziť 
terče. Našu akcieschopnosť  zo súťaží potvrdil aj skorý nástup na októbrový cvičný poplach, ktorý vyhlásil okresný výbor 
DPO z Ružomberka. Na Veľkú noc sme boli nápomocní počas bohoslužobných obradov, v lete sme sa stretli na guláši v areáli 
autokempingu a tiež sme sa zúčastnili osláv SNP. 
Za všetku spomenutú a nespomenutú prácu ďakujem všetkým zúčastneným členom DHZ. Srdečné poďakovanie  adresujem  
aj všetkým manželkám, rodinným príslušníkom a ostatným spoluobčanom, ktorí majú porozumenie pre našu záľubu.  
Do nového roku želám nám všetkým pevné zdravie, pokoj v rodinách, veľa chuti žiť a byť nápomocní blížnym. 
 
                                                                                                                                                             veliteľ DHZ Peter Sirota 

Vyhodnotenie aktivít Dobrovoľného hasičského zboru za rok 2014 
(príspevok veliteľa DHZ Ing. Petra Sirotu) 

Dňa 14.decembra 2014 sme slávnostne uvítali do života obce 17 najmenších obyvateľov našej obce, z čoho sa veľmi tešíme ! 

Ak deti niekto chváli,  učia sa vážiť si samých seba. Ak sú deti akceptované  učia sa nájsť vo svete lásku. Ak deti žijú
s úprimnosťou a čestnosťou,  učia sa čo je pravda a spravodlivosť. Ak deti žijú  s priateľstvom učia sa, že svet je krásne
miesto,  kde sa oplatí žiť  a  vyrastú z nich správni a dobrí  ľudia, užitoční pre spoločnosť .                          Anna Ťupeková
                                       Prajeme rodičom veľa múdrosti a trpezlivosti vo výchove svojich detí. 
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Konečne po 11 rokoch pozitívna správa pre našich 
spoluobčanov. Pred začiatkom leta sa budúci rok 2015 chystáme 
dať do skúšobnej prevádzky 25 m detský a odpočinkový bazén 
s príslušenstvom.  
Všetko sa to začalo na jeseň roku 2003, keď nám obecné 
zastupiteľstvo schválilo koncept  „Rozvoja obce Liptovská 
Osada“. Potom sa spoločnosť Yvex (v dnešnom zložení Arca 
Capital Slovakia, a.s., Ing. František Veselý a Ing. Alena 
Gavulová) vrhla na vypracovávanie projektov a výkupy 
pozemkov. Prvý úspech nášho projektu bolo sprevádzkovanie 
kotolne na biomasu o súčasnom výkone 6 Mw v zime 2008. 
Jediné čo nás mrzí, je malý záujem o najlacnejšie teplo na 
Slovensku. Avšak tí, ktorí sú už napojení, sa môžu tešiť. Dostanú 
bezplatne 50 kanálov televíznych programov a internet cez 
optické pripojenie. Medzi šťastlivcami je základná škola a 18 
spokojných spoluobčanov. 
Dnes si môžete pozrieť už  postavených desať domčekov 
z budúcich dvesto na ploche 25 ha. Vybudované sú základné 
inžinierske siete, premostenia, rozpracované sú ďalšie projekty 
(reštaurácia, penzión, ďalších 25 domov a nový futbalový 
štadión s parkoviskom a príjazdovými komunikáciami).  
Projekt Gothal je orientovaný na aktívny oddych, regeneráciu 
duševných  a fyzických síl, a to nielen športom ale aj kultúrou 
a umením. Ukončenie prvej etapy plánujeme do r. 2020 a mala 
by obsahovať tieto objekty – futbalový štadión, zimný štadión, 
tenisovú halu, sto domčekov, a už spomenutú reštauráciu 
a penzióny.  
Celý areál má fungovať ako wellnes hotel, kde domčeky 
nahrádzajú hotelové izby a apartmány na ploche 25 ha a wellnes 
nahrádza športový areál na ploche 10 ha.  
To najzaujímavejšie pre obec a pre vás občania: postupne tu 
vytvoríme 200 pracovných miest (už dnes pre nás pracuje 30 
ľudí z okolia). Celkové rozpočtové náklady, ktoré tu boli a budú 
preinvestované činia 80 miliónov eur. Cena za prenájom 
domčekov a cena vstupného do vodného sveta ešte nie sú 
stanovené. Avšak vychádzame z cien ubytovania v okolí a tá je 
od 15 – 25 eur za lôžko podľa ročného obdobia a sezónnosti.  
Cena vstupeniek do športového areálu pre miestnych bude 
s výraznými zľavami.  
V ďalšom čísle vášho obľúbeného občasníka Náš domov vás 
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blíži sa 31. december čas, kedy sa hodnotí, ako sme prežili práve sa končiaci kalendárny rok. Tak je to aj s nami 
dobrovoľnými hasičmi. 
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podlahy, namaľovali čiary uľahčujúce cúvanie, namontovali dorazy pre bezpečné zacúvanie, doladili garážové vráta a urobili 
ďalšie drobnosti. 
Nezabúdali sme ani na zverenú techniku. Na Tatre 148 CAS 32 sme prepojili nádrž na vodu s nádržkou na penidlo, upchali 
sme netesnosti na nádržiach, domontovali sme kropiacu lištu na predný nárazník, vymenili sme dosluhujúci maják za 
moderný. Oba zverené automobily sme pripravili a úspešne previedli každoročnou technickou kontrolou. Na prenosných 
striekačkách sme na jar urobili prechod zo zimnej prevádzky na letnú, v jeseni opačný prechod, zaobstarali sme novú 
štartovaciu batériu a nechali opraviť zlomené váhadlo v motore.  
Okrem toho sme vykonali drobnú údržbu tak na automobiloch ako aj na prenosných striekačkách, prívesných vozíkoch 
a nádrži používanej pri hasičskom útoku.   
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Do uvedené programu sme sa úspešne zapojili a z poskytnutej dotácie sme zakúpili hadice a prúdnice D, kombinovanú 
prúdnicu C, 2 pracovné rovnošaty, 2 hasiace vaky a 6 členovia DZH absolvovali základnú prípravu členov hasičských 
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Nežili sme len prácou. V tomto roku sme sa zúčastnili previerky pripravenosti hasičských družstiev v Liskovej a na hasičskej 
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(príspevok veliteľa DHZ Ing. Petra Sirotu) 

Dňa 14.decembra 2014 sme slávnostne uvítali do života obce 17 najmenších obyvateľov našej obce, z čoho sa veľmi tešíme ! 

Ak deti niekto chváli,  učia sa vážiť si samých seba. Ak sú deti akceptované  učia sa nájsť vo svete lásku. Ak deti žijú
s úprimnosťou a čestnosťou,  učia sa čo je pravda a spravodlivosť. Ak deti žijú  s priateľstvom učia sa, že svet je krásne
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Príspevok Ing. Františka Veselého (Gothal) 
 
Už začíname! 
 
Konečne po 11 rokoch pozitívna správa pre našich 
spoluobčanov. Pred začiatkom leta sa budúci rok 2015 chystáme 
dať do skúšobnej prevádzky 25 m detský a odpočinkový bazén   
s príslušenstvom.  
 
Všetko sa to začalo na jeseň roku 2003, keď nám obecné 
zastupiteľstvo schválilo koncept  „Rozvoja obce Liptovská 
Osada“. Potom sa spoločnosť Yvex (v dnešnom zložení Arca 
Capital Slovakia, a.s., Ing. František Veselý a Ing. Alena 
Gavulová) vrhla na vypracovávanie projektov a výkupy 
pozemkov. Prvý úspech nášho projektu bolo sprevádzkovanie 
kotolne na biomasu o súčasnom výkone 6 Mw v zime 2008. 
Jediné čo nás mrzí, je malý záujem o najlacnejšie teplo na 
Slovensku. Avšak tí, ktorí sú už napojení, sa môžu tešiť. Dostanú 
bezplatne 50 kanálov televíznych programov a internet cez 
optické pripojenie. Medzi šťastlivcami je základná škola a 18 
rodinných domov a polyfunkčná budova Zdravotného strediska.. 
Dnes si môžete pozrieť už  postavených desať domčekov            
z budúcich dvesto na ploche 25 ha. Vybudované sú základné 
inžinierske siete, premostenia, rozpracované sú ďalšie projekty 
(reštaurácia, penzión, ďalších 25 domov a nový futbalový 
štadión s parkoviskom a príjazdovými komunikáciami).  
Projekt Gothal je orientovaný na aktívny oddych, regeneráciu 
duševných  a fyzických síl, a to nielen športom, ale aj kultúrou   
a umením. Ukončenie prvej etapy plánujeme do r. 2020 a mala 
by obsahovať tieto objekty – futbalový štadión, zimný štadión, 
tenisovú halu, sto domčekov, a už spomenutú reštauráciu            
a penzióny.  
Celý areál má fungovať ako wellnes hotel, kde domčeky 
nahrádzajú hotelové izby a apartmány na ploche 25 ha a wellnes 
nahrádza športový areál na ploche 10 ha.  
 
To najzaujímavejšie pre obec a pre Vás občania: postupne tu 
vytvoríme 200 pracovných miest (už dnes pre nás pracuje 30 
ľudí z okolia). Celkové rozpočtové náklady, ktoré tu boli a budú 
preinvestované činia 80 miliónov eur. Cena za prenájom 
domčekov a cena vstupného do vodného sveta ešte nie sú 
stanovené. Avšak vychádzame z cien ubytovania v okolí a tá je 
od 15 – 25 eur za lôžko podľa ročného obdobia a sezónnosti.  
Cena vstupeniek do športového areálu pre miestnych bude           
s výraznými zľavami.  
 
V ďalšom čísle vášho obecného občasníka Náš domov Vás 
budeme informovať o vzniku myšlienky vybudovať tento areál 
na tomto mieste. Kto sú akcionármi spoločnosti Yvex, ktorí 
budujú tento prekrásny areál pod názov Gothal sa dozviete tiež    
v ďalších článkoch 
 
František Veselý, konateľ 
 

 
 

 
 

       foto František Veselý 

Obvodné oddelenie policajného zboru v Liptovskej Osade   

praje všetkým občanom Liptovskej Osady pokojné a ničím 
nepríjemným nenarušené Vianočné sviatky, a tak ako to 
vyplýva z povinnosti polície chce pre občanov, aby nie len cez 
Vianočné sviatky, ale aj každý deň  kalendárneho roka 
prežívali v istote a bezpečnosti, ale zároveň aby k tomu 
prispeli aj svojim dielom. Je preto potrebné, aby si 
zabezpečovali svoje obydlia, uzamkýnali si vchody  domov, 
pri odchode z domu uzatvárali okná, tiež uzamykali motorové 
vozidlá, nenechávali  hodnotné veci na viditeľnom mieste.  
Takisto žiadame o spoluprácu  a obozretnosť občanov, aby 
neboli ľahostajní ani voči susedovmu a obecnému majetku  
a v prípade,  že zaregistrujú v obci pohyb osôb, ktoré vstupujú 
do dvorov rodinných domov, za účelom podomových 
predajov, resp. vyplácania preplatkov od rôznych 
energetických spoločnosti, aby toto neodkladne ohlásili polícii 
na tel. č. 158, príp. si poznačili evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), 
na ktorom sa takého osoby pohybujú za účelom ich 
následného stotožnenia a vykonania opatrení za účelom 
zamedzenia páchania majetkovej trestnej činnosti  
a priestupkov proti majetku.   Polícia je tu pre Vás a veríme, 
že v ďalšom roku bude naša vzájomná spolupráca založená  
na dobrých vzťahoch a vzájomnej pomoci. 
 
                                           Kpt. Mgr. Milan Dúbrava  riaditeľ 
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