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EDIT
TORIÁL  príhovor sta
arostu
Vážení obbčania , milíí priatelia!
Teší ma,, že aj naprriek tomu, že spomedzzi nás odišieel
zakladateeľ a dlhoroččný vydavateeľ novín „Náš
„
domovv“
Doc. Emiil Šípka, vyddávanie obeccných novín nekončí, alle
bude v budúcnosti pokračovvať. Novinyy už nebuddú
vydávanéé v spoluprráci s Mieestnym odboorom Maticce
slovenskeej, ako to bolo
b
doposiaaľ, ale vydaavateľom sa
s
stane obeec. Noviny budú
b
vycháddzať ako obččasník a buddú
v nich uverejňované
u
é príspevky týkajúce saa kultúrnehoo,
spoločensského, športtového životta obce a jej
ej obyvateľovv.
Je tu tiežž priestor naa uverejňovaanie postreh
hov, prípadn
ne
literárnejj tvorby občanov našej
ej obce. Reddakčná radaa,
ktorá bu
ude zodpoveedná za texttovú a graffickú úpravvu
novín, bu
ude tieto zverrejňovať aj v elektronickkej podobe na
n
oficiálnejj webovej stránke
s
obcce. Dnes saa Vám tentto
občasníkk dostáva do rúk po dlh
hšej dobe akko darček pood
stromčekk.
Prajem Nášmu dom
movu, aby mal vždy veľa takýcch
prispievaateľov, ktorí sa svojimi príspevkami
p
i budú snažiiť
pozdvihn
núť kultúrn
nu a ducchovnú úrooveň našicch
obyvateľoov, a tiež mu
m prajem veľmi veľa vnímavýcch
čitateľovv.
S prianíím príjemnéého prežitia vianočných
h sviatkov a
úspešnéh
ho vstupu doo nového roka sa Vám touto cestoou
prihováraa
R
Róbert
Kuzm
ma
starrosta obce

Položeniee dlažby prred Domom
m smútku
V mesiacii septembri 2013 bola položená dlažba
d
na
priestransttvo pred Doomom smúttku Liptovskká Osada
a tak tentto pietny prriestor, ktorrý nebol viac rokov
dokončenýý, dostal noovú podobu. Takže je krásny
k
už
nielen sam
motný Dom smútku, alee i jeho okoolie.

Rekonštrrukcia kaplnky sv. Já
ána Nepomu
uckého
Na preloome augussta a septeembra 2013 Obec
Liptovskáá Osada zreekonštruovaala kaplnku sv. Jána
Nepomucckého na starej ceste za
z Turňou. Kaplnky
K
patria naašej histórrii, a preto
o je dôležžité ich
opravovaať, udržiavaať, mať v úcte
ú
a chránniť pred
vandalmii.

Výmena dlažby preed kostolom
m
Napoodobenina krríža vyrobeného pre Vsdpp. Štefana
Košttiala a plastiika pre obec. Autor: Rudoolf Málik

Rozhovoor s Rudolfom
m Málikom
m a jeho man
nželkou na
str. 4

V dňoch 21.10.20133 až 26.10.2
2013 sa v spolupráci
s
Obce Lipptovská Osaada a Farsk
kého úradu Liptovská
Osada prred farským
m kostolom
m vymenilaa zničená,
opotrebovvaná dlažžba. Záro
oveň sa novými
svietidlam
mi osvetlil hlavný prísstupový prieestor pred
kostolom
m. Pripravilo sa miiesto pre vianočný
stromčekk.
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Urobm
me si Viaanoce teeplé a nežžné
abudnú, čo ste poveda
ali,
Ľudia za
ľudia za
abudnú, čo ste urobili,
ale nikd
dy nezabud
dnú,
ako sa vedľa
v
vás cítili.
c
(Neale Do
onald Walsch)

me v čarovnnom čakaníí ponorení opäť. V ovvzduší sa nebadane
n
A už sm
šíri vôňňa Vianoc a my opäťť po roku snívame o tom, ako ich čo
najkrajššie prežiť. Predstavuje
P
eme si, čím
m naplníme sladké dni pokoja.
Hľadám
me spôsoby,, ako ich urrobiť ešte krajšími
k
alebbo inými ak
ko vlani.
Nádhernné adventnéé obdobie, nádherný
n
čaas príprav na
n najkrajší príchod
sa ukladdá do ľudskkých sŕdc i myslí.
m
Vianočnný čas. Čass spomaleniia, ticha a oddychu.
o
Ziima sneh sp
púšťa na
zem prráve preto, aby zahaalil všetko sivé a nevľúdne. V každej
snehoveej vločke akkoby pricháádzala na zeem nová čisstá nádej. Akoby
A
sa
čas na chvíľu zasttavil a človvek sa vracia v spomieenkach k prrvotným
túžbam z detstva. Srdcia saa otvárajú, chcú nasáávať všetko
o dobré
obdobie
a krássne z obyčaajnej snehoovej vločkky. Opäť prichádza
p
hľadaniia. V bielom
m pomalom
m tichu túžžime objaviť starú prravdu či
hrejivú radosť. Zrrazu máme chuť odom
mknúť dverre do zabu
udnutých
komnát svojej dušee.
ma ináč. Ciest
C
ako sa k nim
Každý človek Viaanoce preciiťuje a vním
J
sa necchávajú zláákať farebnýým svetom reklám,
priblížiťť je veľa. Jedni
ktorýchh cesty vedúú do obrovských obchhodných cenntier, kde majitelia
m
obchodoov už od októbra snnívajú o zlatom predvvianočnom týždni.
Potrebuujú nás. Našše myšlienkky. Naše krroky, ktoré povedú priiamo do
pažerákka s názvom
m nekonečnné nakupovvanie. Reklamní mágo
ovia nás
cez faloošné pozlátkko sladkýchh pútačov už
u roky pressviedčajú o tom, že
bez matteriálnej hojjnosti niet Vianoc.
V
Ďalšia cesta vediie cez intim
mitu, stíšenie, ponorenie do modlitby,
m
vnútornnú radosť a očakávaniee narodenia najväčšiehoo proroka, Božieho
B
Syna, ktorý
k
svojíím príkladoom a slovoom pravdyy ukázal a ukazuje
ľuďom dobrej vôlee cestu radoosti, pokojaa a spásy. Prrežívanie bllížiacich
sa Viannoc má byyť hlavne o našich pocitoch. Nebojme sa snívať,
nebojme sa vrátiť do čistého obdobia deetstva. Radoosť z jednod
duchých
a zároveeň nádhernných vecí je kľúčom k otváraniuu nových možností
m
v našom
m prežívaní. A tak, pokúsme
p
sa viac vníímať radosstný jas
v očiachh blížnych a šťastný ússmev detí. Rozdávajme
R
e milé slovo
o, pokoj
a vďakuu. Odpustim
me si navzáájom. Nevyystavujme sa
s ďalšej zb
bytočnej
únave spôsobenej
s
zbytočným
m nakupovaaním, predhháňaním sa, bojom
o prvennstvo vo vlaastníctve čaasto zbytoččných vecí. Pokúsme sa nájsť
svoju vlastnú
v
cesstu, ktorá nás
n ešte viac
v
zblíži samých so
o sebou
a napokkon aj s ľuď
ďmi, ktorí žijú okolo nás. Jednooduchosť, modlitba
m
a neha sú pre nás tým najleppším odrazoovým mostííkom k skuttočnému
naplnenniu Vianoc, ktoré takto môžeme prrežívať hlbooko v srdci.
Jaroslava Koníčková

Foto: net, A.F
A

Je to ak
ko zázrak
tie kráttke slová,
ktoré sii potichu,
každý z nás
n schováá.
Pre chvílle tajomnéé
ppod sneho
om ukrytéé,
pre radossť na dušši
môžme sii poslúžiť
ť.
K
Keď nebo
o na chvíľ
ľu
ukážže tvár,
všetci za
as veríme,
že prííde jar.
Že bud
de lepšie,
budem
me lepší,
že náš svvet tmavý
bude zas belší.
Prečo ta
ak málo jee
takých
hto dní,
keď ľud
dia ukážu,,
to srdcee v nich.
Možno
o sa boja
ukáza
ať silu,
ktorá sa
a ukrýva
v tom slo
ove: Miluj!
Alžbeta Filická
F
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Rozhovvor s ujom
m Rudom
m a tetou Jolankou
J
nielen o k
krojoch
Manžellia Rudolf a Jolana Máálikovci sú obyvateľmi
o
našej obce. Pán Rudoolf je rodák
kom z Liptov
vskej Osadyy a ako
jeden z mála mužoov sa venovval šitiu a vyšívaniu
v
k
krojov.
O krrojoch, ale i o iných zzaujímavých
h činnostiacch nám
porozprrávali v tom
mto predvian
nočnom časee a my Vám ich spomien
nky prinášame v rozhovvore.
Každý kroj na Sloovensku má svoje osobité znaky. Čo
Č nám pov
viete o históórii osadskéh
ho kroja, jeeho pôvode,, vývoji
tohto ku
ultúrneho dedičstva?
d
Základoom vzoru osaadského krojja bola vojenská uniform
ma z čias Raakúsko - uhoorskej monarrchie. Môj otec
o
bol vojaak, nosil
uniform
mu, z ktorej vzor sa začal vyšívať na kroj.
k
Tieto výýšivky si ľuddia začali dávvať na biele plátenné oblečenie, ktorré museli nossiť za čias Likavského panstva, keď tu mala
Likavkaa svojich poddaných a aby
a ich hraddný pán poznnal, odlíšil ich
i týmto obblečením. Ľuudia si časom na toto plátenné
p
oblečenie začali vyššívať spomínnané vzory a čím chceli mať oblečen
nie slávnostnnejšie, tým bboli vzory pestrejšie.
p
Sppočiatku
bola výššivka z čiernnej vlny, vývvojom sa priddávali farby: červená, zellená a žltá.
h materiálovv si ľudia šilli kroje a ak
ko si ich zadoovážili?
Z akých
Kroje saa šili z domááceho plátna,, živôtiky naa ženskom krroji zase z kú
úpeného matteriálu, ktorýý predávali židia.
ž
Plátno si ženy
tkali sam
my. Počul soom, že tkať icch naučil čecch Jozef Korrda a učil ich
h vzory ako boli:
b
kolieskoová činovať, na rybacie chvosty,
c
raisová činovať, prezyvovaná, teeda obyčajnáá činovať.
Mužskéé lajblíky, vessty bez rukávvov, sa šili z bystrického súkna.
V lete chlapi nosili rajtozne
r
(nohhavice) a perrkitle (košelee) z bieleho plátna,
p
neskôr sa aj tieto zzačali vyšívaať.
V zime chlapi nosilii nohavice z domácej vlnny, bez výšivvky a neskôrr, keď som začal
z
šiť, takk som ich na prednej častti okolo
rázporkuu začal vyšívvať trojšnúroou, v strede je
j žltá a po krajoch
k
červeená.
Ku kroju sa nosili ajj brusliaky, ktoré
k
sa vyšíívali v Mošovvciach krivo
ou ihlou a hunne. Tie slúžiili ako kabát a nosili sa väčšinou
v
v zime. Tie som šil a vyšíval aj ja.
j
m
Jolanka Vám pomáhala
p
prri zhotovovaaní krojov?
Vaša manželka
Ona mi pomáhala voo všetkom ceelý život. Poodporovala ma,
m vyšívala pánske
p
košelle, tie sa vyšívali okolo goliera
g
a na širokom
š
konci ruukáva.
„Vyšívaala som ohrádkou, alebo ak chcete hrrachovinou a na kraji sa rukáve
r
obháčkovali rôznnymi spôsobm
mi, pestrofarrebnými
vzormi,““ potvrdila teeta Jolka.
V mesiaaci október a v novemb
bri 2013 bolii Liptovském
mu múzeu zapožičané
z
p
plastiky,
ktooré ste zhoto
ovili pre naššu obec
na pam
miatku. Sú too osoby v živvotnej veľkoosti oblečenéé v osadskom
m kroji. Akoo ste prišli k rozhodnuttiu urobiť pre obec
taký vzácny dar?
K zhotooveniu tejto pamiatky ma
m povzbuddil terajší staarosta Róbeert Kuzma. Hlavy
H
plastíík som dal urobiť cez Helenu
Bačovskkú na Biely Potok a telo som urobil z toho, čo soom doma naššiel. Zišiel saa aj starý kýbbel a staré pláátna. Kroje som
s
ušil
aj vyšil. Urobil som ich v 83. rokku svojho živvota.
Pamätááte na to, koľko ste ušilii krojov a čoomu ste sa popri
p
nich eššte venovali??
Pamätám
m a mám to napísané. Šill som asi od roku 1950 a spravil som
m 55 krojov a to aj do Likkavky, Revúcc, na Biely Potok,
P
aj
do Ameeriky. Tiež i kroje na bábbiky. Viete, ja
j som sa nevvenoval len šitiu krojov. Som umelecký zámočníík a venoval som sa
aj iným veciam, akýými boli kovvové ruže a obrazy,
o
kvetiinové steny, kovový krížž, o ktorý maa poprosil páán prelát Kooštial po
prepusteení z väzeniaa, keď začall pôsobiť v Liptovskom
Hrádku. Pottreboval krížž na svätostáánok, tak som
L
m ho urobil.. Urobil
som aj miniatúrne stupy,
s
chovall som dobytook.

(Kovoové ruže z tvo
orby p. Mállika)
Prečo stte toto všetk
ko robili , čoo Vás k tomu
u motivovalo?
Všetko som robil naa oslavu Pánaa Boha. Roboota ma bavila a nesťažov
val som si naa ňu. Aj poprri všetkom, čo ma trápi, viem,
v
že
bez Bohha a lásky sa nedá žiť a dobrá práca naozaj
n
šľachtí človeka.
b ste niečo odkázať ob
byvateľom našej
n
obce ?
Chceli by
Nech neezabudnú ľuddia na svoje svedomie. Nech
N
ho majú citlivé a hlavne
h
nech nezabudnú
n
nna vieru v Bo
oha a svoje kultúrne
k
dedičstvvo. Nech všeetko čo robia,, robia na sláávu Boha, neezabudnú na pekné
p
vzťahhy a bude dobbre .
(Poznám
mka autoraa rozhovoru
u: Slzy uja Ruda a teety Jolanky potvrdili pravdivé
p
sloová a úprim
mnosť sŕdc týchto
pracoviitých ľudí.)
Ďakujeme za rozhoovor. Ľuba Filická
F
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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

Tvorivé činnosti našich detí
v Základnej umeleckej škole Jánoš

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

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.

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.

Janka Kuzmová

Mária Vlniešková - predseda MSSČK
Ocenené hračky našich detí

„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)
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