September 2014

Občasník obce Liptovská Osada

Poznáte históriu našej obce?
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Čo je nové?
Čo s odpadom ?
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Príhovor starostu
Príhovor
starostu
obcePOP
Ing.
Róberta
Kuzmu
njôj
Vážení občania,
milíRóberta
čitatelia !
Ing.
Dovoľte Kuzmzobce
mi, aby som obceobce
sa Vám prihovoril
prostredníctvom ďalšieho vydania občasníka
Náš Domov. Pestrosť a rôznorodosť príspevkov
organizácií fungujúcich v našej obci nasvedčuje
tomu, že spoločenský, kultúrny a športový život
funguje, čo prináša našim občanom možnosť
vyžitia sa v rôznych oblastiach fungovania
komunitného života obce. Aj napriek tomu, že
viditeľne dochádza k mnohým pozitívnym
zmenám výrazne sa kultivuje prostredie obce
napr. tým, že občania si skrášľujú vlastné
záhrady, v mnohých prípadoch aj priestory pred
vlastnými domami a tiež voľný čas využívajú
zmysluplne, podporujúc tak svoje telesné a
duševné zdravie, je ešte niekoľko oblastí, na
ktorých by sme mohli popracovať, a tak ešte
zlepšiť kvalitu života v našej obci.
Nad niektorými problematickými oblasťami sa
chcem teraz zamyslieť nielen preto, že trápia
mňa osobne, ale aj preto, že zlepšenia vo
viacerých oblastiach by bolo možné dosiahnuť
zodpovednejším prístupom niektorých našich
občanov.
Jednou z takýchto oblasti je separovaný zber
odpadu, ktorý obec už niekoľko rokov
zabezpečuje. V tejto súvislosti chcem poprosiť
spoluobčanov, aby dodržiavali pravidlá
separácie, ktoré v článku na strane 8 uviedla
pracovníčka obecného úradu Mgr. Zuzana
Klubicová. Tiež prosím občanov, aby stavebný
odpad nevyvážali do bývalej nádrže ku
autocampingu, pretože nádrž je už naplnená.
Drobný stavebný odpad je možné za poplatok
schválený OZ umiestniť do veľkoobjemových
kontajnerov, ktoré sa nachádzajú vo dvore pri
požiarnej zbrojnici. Tiež prosím, aby
spoluobčania nevyvážali odpad do lokality nad
poľnohospodárskym družstvom, za Túrňu a do
iných pekných oddychových odľahlých častí
našej obce, z ktorých sú viaceré súkromné
pozemky.
Ďalšou oblasťou, kde je čo vylepšovať, je
dodržiavanie pravidiel chovu psov. Stále sa
stretávame s voľným pohybom psov po
uliciach, ktoré v mnohých prípadoch vzbudzujú
u občanov na verejnosti obavy o svoje zdravie
a zároveň znečisťujú verejné priestory a často
krát aj súkromné pozemky. Pokiaľ sa
zodpovednosť chovateľov v tejto oblasti nebude
zlepšovať, obec bude nútená prijať a realizovať
nápravné opatrenia.
Na záver ďakujem našim občanom za snahu,
postaviť sa k problémovým oblastiam s väčšou
zodpovednosťou,
a tak
prispievať
ku
kultivovanejšiemu a krajšiemu prostrediu v
našej obci a jej okolí.

Róbert Kuzma

„Dejiny sú svedkami času,
svetlom pravdy,
živou pamäťou,
učiteľkou života
a poslom minulosti.“
Marcus Tullius Cicero
V mesiacoch apríl, máj a jún sa žiaci ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
zúčastnili súťaže, ktorá bola zameraná na bližšie spoznávanie obce,
v ktorej žijú. Súťaž pozostávala z troch kategórií. V prvej mali za úlohu
hľadať staršie fotografie, ktoré v súčasnosti už majú veľkú historickú
hodnotu.
V druhej kategórii kreslili motívy súvisiace so životom obce a tretia
kategória bola zameraná na tvorbu príbehov o starých rodičoch. Žiaci tak
mali získať čo najviac informácií o živote svojich starých a prastarých
rodičov.
Dňa 26. júna bola súťaž slávnostne vyhodnotená na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, na ktorom žiakom ceny odovzdal starosta obce Ing. Róbert
Kuzma a Ing. Viktor Húšťava, ktorý sa dlhé roky zaoberá históriou obce
a pripravuje pre žiakov aj besedy.
Jaroslava Koníčková
Viac o histórii obce sa dozviete na str. 5-6

Zamestnanci osadskej píly, vzadu stavidlo vody vodného kanála
(fotografia zo súťaže deti ZŠsMŠ-archív)

Svadba Izidora Kvorku a Albíny Ťupekovej – Fidesovej pred kostolom
družice sestry nevesty ( fotografia zo súťaže detí ZŠsMŠ-archív)
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Podarilo sa zrealizovať

Najdôležitejšou investičnou akciou, ktorú sa obci
podarilo zrealizovať v roku 2014 bolo dokončenie
fasády hasičskej zbrojnice, ktorej predchádzala jej
prístavba a výmena strechy. Realizáciou tejto akcie
obec docielila zagarážovanie hasičského auta Tatra T
148-CAS. Týmto sa zabezpečila jej akcieschopnosť
aj v zimnom období, a taktiež sa tým predĺži životnosť
automobilu. Práce boli financované z rozpočtu obce.
Ďalšou akciou, ktorá bola financovaná z rozpočtu obce
bola čiastočná oprava fasády domu služieb a oprava
hydroizolácie zatekajúcej strechy tohto objektu.

Obnovená hasičská zbrojnica (foto Róbert Kuzma)

Na Korytnickej ulici, pri štátnej ceste I/59, sa podarilo
inštalovať merač rýchlosti typ
BX1, ktorý
zabezpečuje
24 hodinové
meranie
rýchlosti
okoloidúcich vozidiel a zároveň upozorňuje vodičov
na prekročenie rýchlosti. Inštalácia merača prispieva k
zvýšeniu bezpečnosti chodcov pohybujúcich sa na
chodníku Korytnickej ulice. Investičná akcia bola
financovaná z rozpočtu obce vďaka finančnej podpore
Nadácie Allianz.
Vďaka pracovníkom verejnoprospešných prác sa
podarilo v jarných mesiacoch zabezpečiť obnovu
turistického chodníka Žiar. Chodník začína pri kríži
na Prievalci, pokračuje východným smerom na
skalnatý útvar Žiar až ku kóte 33 a potom severným
svahom Žiaru späť ku krížu. Celková dĺžka chodníka
od kríža je 5,16 km, maximálna nadmorská výška
chodníka je 964 m.n.m. a prechod trasy trvá približne 2
hodiny.
V lete boli z rozpočtu obce zrekonštruované dve
hygienické zariadenia v Zariadení opatrovateľskej
služby a dome seniorov, čím sa zvýšila kvalita ich
bývania.
Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu
súčasného obecného úžitkového vozidla (multikáry)
obec z rozpočtu zakúpila modernejší úžitkový nákladný
automobil so sklápacou korbou, ktorý bude slúžiť
hlavne pri likvidácii i odvoze odpadu a preprave
materiálu pri údržbových a rekonštrukčných
činnostiach obce.
V mesiaci
október obec plánuje
zabezpečiť
vyasfaltovanie ulice okolo Obchodu u Veselovských a
zároveň obnoviť vstupný chodník do tohto obchodu.
Práce budú financované z rozpočtu obce.
Do konca roku 2014
je naplánovaná výmena
verejného osvetlenia obce za úsporné osvetlenie
s LED technológiou. Finančné prostriedky na
realizáciu tejto aktivity obec zabezpečila zo zdrojov
Európskej únie a z vlastného rozpočtu.
Róbert Kuzma

Obnovená fasáda Domu služieb (foto Róbert Kuzma)

Merač rýchlosti na Korytnickej ceste(foto Róbert Kuzma)

Zrekonštruované hygienické zariadenia v ZOS
(foto Róbert Kuzma)
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PaedDr. Jaroslava Koníčková napísala svoju ďalšiu publikáciu

„Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na
hodinách slovenského jazyka“
Publikácia je určená predovšetkým učiteľom slovenského jazyka a
literatúry na 2. stupni základných škôl, niektoré aktivity sa dajú využiť aj
na triednických hodinách, tvorivom písaní, tvorivej dramatike, na etickej
a občianskej výchove, v školských kluboch detí či v rámci rôznych
krúžkov. Pri práci s ukážkami sú často využité rôzne metódy tvorivej
dramatiky a tvorivého písania.
Súčasťou scenárov sú aj pracovné listy, rôzne citáty, zamyslenia, názory
a úvahy žiakov.

ZZ

Z tvorby našich občanov

Byť, či nebyť ?
Nemať vlasť, nemať rodinu,
nemať brata, sestru, otca,
nemať maminu,
nemať radosť z práce...
to je ako strom na Sahare,
bez lístia, čo nemá konáre.

Ukážku publikácie si môžete pozrieť
na:
http://www.atpublishing.sk/ukazky/u
platnovanie_prvkov_ev.pdf

Mať len more sĺz a žiaľu
a vytrvalosť neskonalú
„žiť len pre seba“ !
Ach, veď taký život nemá ceny,
taký ani netreba.

Ďalšou novinkou v literárnom živote
obce je kniha Miroslava
Veselovského s názvom „Aby sme nezabudli“, ktorá popisuje udalosti
SNP v Revúckej doline, na území obce Liptovská Osada a Liptovská
Lúžna.
Autorovi knihy sme položili niekoľko otázok:

Mária Vlniešková

1. Čo Vás motivovalo k napísaniu tejto knihy?
K napísaniu tejto knihy ma inšpirovali deti a mládež, ktorí veľmi málo
vedia o skutočných útrapách vojny, o utrpení ľudí, o jej priebehu, a tiež
skutočnosti o SNP.
2. Odkiaľ ste čerpali materiál ?
Materiál som čerpal od pamätníkov i účastníkov, tiež z odbornej
literatúry a vzácne podklady mi poskytli Ing. Viktor Húšťava-Barút
a PhDr. Peter Vítek. Fotografie mi poskytli občania L.Osady, L.Lúžnej,
obecný archív a štátny archív.
3. Ako dlho ste sa venovali písaniu tejto 207 stranovej knihy?
Najskôr som zhromažďoval potrebné materiály, čo trvalo asi 5 rokov
a jej písaniu som venoval tiež 5 rokov, nakoľko som otec rodiny a som
zamestnaný, čas je vzácny, no venoval som tomu každú voľnú chvíľku.
Ďakujem samozrejme za pomoc svojej manželke Danke a mojim deťom.
Za podporu pri vydaní knihy ďakujem Obci Liptovská Osada, Liptovská
Lúžna a firme Yvex s.r.o. Náklady na vydanie knihy sú veľmi vysoké
a bez tejto pomoci by sa to finančne nedalo zvládnuť.
Ďakujem za rozhovor
Ľuba Filická

(z tvorby Viktora Činčuru, ZOS)
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Osadská štátna píla
Z dejín obce vieme, že prvá píla bola na jej
území spomínaná už v roku 1565 v popisoch
lesov Revúckej doliny. Župná správa lesov v r.
1851 postavila novú pílu. Spadala pod správu
Hlavného lesného úradu v Liptovskom Hrádku.
Voda bola odrazená v miestach pod starým
cintorínom do veľkých drevených žľabov. Pohon
strojov zabezpečovalo vodné koleso. Priložený
obrázok znázorňuje vodný systém píly zo
začiatku 20. storočia, keď sa doprava dreva
zabezpečovala vodnou cestou splavovaním po
rieke. K tomuto účelu slúžila priehrada – tajch
pred Korytnicou - Nemcovom- Barborina.
V r.1872 sa uvažovalo o prestavbe píly na parný
pohon. K realizácii, na tú dobu moderného
projektu nedošlo.
K veľkej modernizácii píly došlo v r. 1921
novým nájomcom, Ružomberskými papierňami.
Boli vybetónované základy pod gátre, vyhĺbený
kanál, pred a za pílou.
Nainštalovaná bola vodná Francisová turbína s
elektrickým dynamom, ktoré vyrábalo elektrický
prúd o napätí 120 – 150 V. Turbínu dodala firma
Prokop a syn z Pardubíc. Podľa kroniky obce
turbínou bolo poháňané 6 KW dynamo, ktoré
malo aj rezervný pohon spaľovacím motorom.
Elektrický prúd zabezpečoval pohon strojov na
píle, ale aj prvé elektrické osvetlenie pre kostol,
vybrané budovy a školu. V obci viedla trasa
elektrického vedenia z píly na Lesnú správu
Liptovská Osada a po hlavnej ulici až ku kostolu.
Po modernizácii píla ročne spracovala cca 10
000 m³ dreva. Prispela k tomu aj úzkokoľajná
železnička – Korýtko, ktorá zabezpečovala
dovoz dreva, ako aj odvoz reziva. Riaditeľstvo
štátnych lesov v Liptovskom Hrádku dalo od
1.6.1920 ružomberským papierňam pílu do
prenájmu, ktorý trval až do r. 1947. Pila
zamestnávala okolo 50 robotníkov. Počas
Slovenského
štátu
došlo
k
postupnej
modernizácii píly a vlastný jednosmerný
elektrický pohon bol nahradený výkonnejšími
elektromotormi napájanými z verejnej elektrickej
siete na striedavý prúd. V tom čase mala
označenie: Spolok pre chemickú a hutnú
výrobu, závod Ružomberok, Výroba papiera a
celulózy - Solo, Drevooddiel Liptovská Osada.
Výrobkami boli dosky, hranoly, laty z odrezkov,
balíky palivového dreva, piliny, ktoré miestni
občania dostávali zadarmo a využívali ich na
vykurovanie v kapsľových peciach - rezovkách.
Pre papierne sa odkôrňovalo mäkké drevo.
Neskôr sa do výrobného programu dostala
výroba paliet na prepravu rôznych druhov
tovarov.
Pokračovanie na str. 6

Historické fotografie zo štátnej píly

Vodný systém píly na rieke Revúca (foto archív)

Celkový pohľad na pílu pred požiarom (foto archív)

Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez
práce a námahy.
( Joseph Addison)
Nič, čo by stálo za to, som nerobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca.
( Thomas Alva Edison)

(kresba voľná, internet)
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Pripomenuli sme si smutný deň našej histórie
Dňa 28.marca 2014 sme si pripomenuli smutný deň našej
histórie, keď bola v roku 1945 naša obec vypálená. Dňa
4.4.2014 si pripomíname 69. výročie oslobodenia našej obce
z rúk nemeckých vojsk. Pri tejto príležitosti sa konala 3.
apríla 2014 spomienková slávnosť pri pamätníku v
Liptovskej Osade, na ktorej sa zúčastnili hostia zo
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, prvý
tajomník veľvyslanca Ruskej federácie, členovia SZPB
Liptovská Osada, žiaci ZŠsMŠ so svojim pánom riaditeľom
a učiteľmi, starosta našej obce a ostatní naši občania. Celá
slávnosť sa niesla v myšlienke vďačnosti za našu slobodu v
ktorej môžeme teraz žiť, a ktorú si musíme nesmierne
vážiť.(lf)

Pri pamätníku recituje Martinka Chmelanová, Georgy
Galujev, na husliach hrá Antónia Vieriková, (foto lf)

Aktivity Miestnej skupiny SČK
MS SČK pracuje v našej obci nepretržite od jej založenia,
čo sa odzrkadľuje aj na vekovom zložení . Svoju činnosť
smeruje k zabezpečeniu ochrany zdravia, skrášľovaniu
obce, zabezpečovaniu pitnej vody (studničky) i
zabezpečovaniu dostatočného množstva krvi.
MS v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ v Lipt. Osade a NTS
v Banskej Bystrici od roku 2011 pravidelne 2x v roku
organizuje mobilný odber krvi v priestoroch ZŠ. Celkovo od
roku 2010 evidujeme 133 darcov, naposledy 20.3.2014
darovalo 26 darcov svoju krv, z toho boli 6 prvodarcovia, čo
nás veľmi teší. V našej evidencií je mnoho držiteľov
Jánskeho plakety za 10 , 20, 30, 40 násobné darovanie, ale i
za viac odberov. Plakety Dr. Jánskeho boli slávnostne
udelené 21.mája 2014 v kultúrnom dome v Ružomberku
dvom naším spoluobčanom a sú to: PaedDr. Daša Sitková,
PhD /10 x = bronzová plaketa/ a Ing. Milan Pova / 80 x =
diamantová plaketa/.
Všetkým darcom zo srdca ďakujeme a prajeme im veľa
zdravia a pokojných rokov života.
Dúfame, že súčasní darcovia budú vzorom pre iných, ktorí
budú chcieť takýmto spôsobom pomáhať, pretože každé
takéto rozhodnutie je krok pre záchranu zdravia a života,
možno i toho vášho. Najbližšie to bude 3.10.2014.
Predseda MS SČK Mária Vlniešková

Osadská píla
dokončenie zo strany 5

Neskoršie nesie názov DREVOINDUSTRIA n. p.
so sídlom podniku v Žiline, závodom v Liptovskej
Osade. Osadská pila patrila medzi 14 závodov
tohto podniku, nebola najväčšia, ale svojimi
dosahovanými
ekonomickými výkonmi bola
významným a za svoje dobré pracovné výsledky
oceňovaným závodom. Po zrušení železničky
(Korýtka) dopravu drevnej hmoty zabezpečovali
Štátne lesy Ružomberok n. p. Odbyt výrobkov sa
zabezpečoval vlastnou autodopravou, alebo autami
ČSAD Ružomberok.
V posledných rokoch jej existencie, za riaditeľa
závodu Ivana Rožku, závod zamestnával v priemere
55 pracovníkov ročne, z toho cca 20 žien. Patril
medzi najlepší závod podniku a cca 30 % svojej
produkcie vyvážal na export do štátov Rakúsko,
Nemecko-NSR, Taliansko, Holandsko, Veľká
Británia. Zachovaná kronika BSP svedčí o
spoločenskom živote jej zamestnancov, ale aj
dosahovaných výsledkoch pracovného kolektívu.
Pracovníci závodu sa zúčastňovali na akciách pri
rozvoji obce a na miestnom JRD. Ivan Rožko, ako
riaditeľ, od r. 1964 dlhodobo pôsobil aj ako
poslanec MNV v Liptovskej Osade a pričinil sa o
jej rozvoj.
Dňa 16.7. 1987 v nočných hodinách zachvátil pílu
obrovský požiar a došlo k veľkým škodám.
Prevádzka píly už nebola obnovená a zanikla. Bolo
niekoľko snáh vedenia obce na obnovenie píly a
zamestnanie občanov, ktoré neboli realizované.
Dnes areál bývalej píly patrí niekoľkým majiteľom
a v malom rozsahu sa tu prevádza aj spracovanie
dreva.
(Materiál použitý z pripravovanej
Viktora Húšťavu a +Emila Šípku)

publikácie

Viktor Húšťava – Barút

Bývalí zamestnanci Osadskej štátnej píly
(foto archív)
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Športovci idú naplno ( príspevok predsedu OŠK PhDr. Jaroslava Ulíka)
Obecný športový klub TATRAN sa rozbehol do
nového roka s elánom vytvárať dobré podmienky pre
svojich aktívnych členov, ale aj pre celú širokú
verejnosť. Hneď na začiatku roka sa uskutočnil ples
športovcov. Toto podujatie malo za úlohu ešte lepšie
sceliť kolektív športovcov, čo si myslím, že sa nám
podarilo. Akcia mala veľký ohlas a tak sme ju na
výročnej členskej schôdzi OŠK Tatran naplánovali aj
na najbližšiu plesovú sezónu. Na VČS sme vyhlásili
najlepších športovcov roka 2013, prijali Stanovy OŠK
TATRAN a bohatý plán činnosti na tento rok, ktorý aj
postupne plníme. Ako hlavná spoločná akcia bolo
zorganizovať už po druhýkrát Obecný športový deň. V
roku 2013 sa projekt osvedčil, a tak tento rok sme ho
ešte trochu vylepšili, urobili sme nové, možno aj
atraktívnejšie disciplíny, čo sa odzrkadlilo na
celkovom počte zúčastnených, kde si v tento deň prišlo
zašportovať a aj zmerať sily viac než sto športovcov.
Vládla tu perfektná nálada, a tak okrem medailí bolo
odmenou aj množstvo nezabudnuteľných športových
zážitkov. Ako novú spoločnú akciu sme pripravili
výstup na Zvolen a prechod do Bieleho. Na tejto túre
sa zúčastnilo celkovo 63 turistov, čo je na nultý ročník
pekná účasť.
Túra bola zakončená účasťou na
kladení vencov pri pamätníku, keďže sa uskutočnila
29. augusta, kedy si každoročne pripomíname výročie
SNP. Okrem týchto spoločných akcií klubu OŠK
TATRAN, jednotlivé oddiely vykazujú počas celého
roka svoju činnosť v rôznych športových disciplínach,
či sú už rekreačného alebo závodného charakteru.
Pravidelné absolvovanie aeróbnych športov ako sú
Zumba, Jumping a Piloxing, kde si na svoje prídu
hlavne naše ženy, ktoré si tu udržujú dobrú kondíciu a
svoje postavy. Turisti zas organizujú množstvo túr, či
už v okolitých pohoriach, ale aj vo Vysokých Tatrách,
Roháčoch a tiež v Čechách. Futbalisti v lete ukončili
sezónu 2013/2014, mužstvo dorastu skončilo na
peknom 4. mieste a dospelí na 5.mieste. Florbalový
oddiel mal v súťaži zapojené 3 mužstvá: dospelí
obsadili 4. miesto, dorastenci (stredné školy) skončili
na 3. mieste a žiaci sa umiestnili na 6. mieste.
Stolnému tenisu sa v uplynulej sezóne veľmi nedarilo
a tak obidve mužstvá zostúpili o jednu ligu nižšie.
Veríme, že v tohtoročnej sezóne sa aspoň mužstvu „A“
podarí postúpiť naspäť do 7. ligy. Členovia a pretekári
motoklubu priebežne jazdia Slovenský pohár v
Country Croose a umiestňujú sa na popredných
miestach a celkové umiestnenia jednotlivých jazdcov
budú známe po poslednom preteku SP. Lyžiarskemu
oddielu moc nepriala zimná sezóna a tak ich činnosť
spočívala v údržbe vleku, ratraku a lyžiarskeho terénu.
Dievčatá z basketbalového oddielu skončili v krajskej
súťaži na 5. mieste. Cyklistický oddiel má čerstvého
Majstra Slovenska v Cross Country horská cyklistika
(Matej Ulík), ktorý bude reprezentovať Slovenskú
republiku na majstrovstvách sveta v Nórsku (Hafjell).
Toto je také stručné zhrnutie športovej činnosti v OŠK
TATRAN Liptovská Osada, verím že i naďalej bude

šport v našej dedine napredovať a športové výsledky a
výkony sa budú neustále zlepšovať a tak pritiahneme
množstvo nových mladých ľudí, ktorí budú na sebe
pracovať a reprezentovať našu obec v jednotlivých
športových disciplínach.
Jaroslav Ulík

Pred pochodom na Zvolen a do Bieleho 29.augusta 2014
(foto lf)

Príhovor MUDr. Martina Činčuru
Vážení občania Liptovskej Osady. Bola mi ponúknutá
možnosť , aby som sa Vám aj takouto formou prihovoril a
predstavil. Ako ste si už určite stihli všimnúť, počas
kalendárneho roka 2014 došlo na všeobecnej ambulancii
pre dospelých k výmene lekára. Pán doktor, ktorý pôsobil
vo Vašej obci mnohé roky a odviedol tu kus dobrej práce
zomrel a riadenie osudu privialo do obce nového lekára.
Pred rokom som ani netušil, kde ma zavedú moje kroky
a dnes už u Vás pôsobím vyše 8 mesiacov. Počas tohto
obdobia som sa zoznámil s mnohými a každý deň
v ambulancii ma napĺňa radosťou, že môžem pôsobiť
medzi Vami. Chcem a túžim po tom, aby táto radosť bola
vzájomná a moja práca aby bola prospešná pre všetkých,
ktorí ma navštívite. Do budúcna plánujem do ambulancie
zaviesť ďalšie vyšetrovacie metódy ako napr. EKG
vyšetrenie alebo možnosť absolvovania predoperačného
Aby
sme neskončili
v mori
vyšetrenia na
jednom
mieste. Zároveň
sa chcem zamerať
na zlepšenie služieb,
skrátenie
čakacej
doby na
„odpadu“
vyšetrenie, alebo spríjemnenie prostredia ambulancie
novým nábytkom. Dnešná medicína kladie dôraz okrem
liečby pacienta aj na prevenciu chorôb a výchovu ku
zdraviu. Toto sú ďalšie priority môjho snaženia, aby v
obci pôsobila moderná súčasná ambulancia s ľudským
prístupom. Prajem všetkým veľa zdravia, a keď už k Vám
zavíta strasť v podobe choroby, prajem Vám, aby sme ju
spoločnými silami úspešne zdolali. Pozdravujem mojich
pacientov a teším sa na stretnutie s Vami v občasníku
v rubrikách o zdraví
Martin Činčura
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Ako je to so vstupom do Korytnice?
V poslednej dobe medzi sebou často riešime problematiku vstupu do
Korytnice. Ako vieme z minulosti do Korytnice bol zákaz vstupu aj pred
desiatkami rokov. Autá parkovali na parkovisku a pešo sme chodievali po
vodu s plnými ruksakmi sklenených fliaš i do kostolíka. Dnes sa mnohí
rozčuľujeme, že nemôžeme prísť autami priamo k prameňu. Táto oblasť
okolo prameňov však patrí do pásma 1.stupňa ochrany, kde je zákaz vjazdu
motorovým vozidlám. Rampy, ktoré tu už boli i v minulosti sú sfunkčnené,
aby autá neprichádzali do tesnej blízkosti prameňov, nakoľko vodiči
nerešpektovali zákaz vjazdu a dochádzalo k nepríjemným situáciám. Musíme
brať na vedomie, že nakoľko do vlastníctva vstúpil súkromný podnikateľ,
musíme toto rešpektovať i čo sa týka parkovania. Obec Liptovská Osada má
po dohode s vlastníkom kľúč od rampy, ktorý obyvateľom obce Liptovská
Osada požičia. Jedná sa i o prípady prechodu na lesné pozemky k chatám na
Babe. V budúcnosti sa zrejme predpokladá, že pri rampách bude i strážna
služba, ktorá bude rampu otvárať po posúdení nutnosti prechodu touto
oblasťou.
Našim občanom je jasné, že práva súkromného vlastníka sa musia
rešpektovať, no i súkromný vlastník by mal žiť v dobrých vzťahoch
s „domorodcami“.
(lf)

Názor občanov - na zamyslenie
Čo je lepšie, aby naši chlapci trávili čas pri počítačoch, alebo v krčmách,
alebo aby tí, ktorých to baví, jazdili na vyhradenej motokrosovej dráhe ?
Hluk motoriek vraj vadí zvieratám....žeby? Zvieratá nám dokážu rešpektovať
čokoľvek a zviera je v našom štáte v niektorých prípadoch chápané viac ako
človek. Čo je správne ? Najsprávnejšia by asi bola zlatá stredná cesta, ale tá
nie je schodná tam, kde sa motorkári považujú za nejakých zločincov, sú
fotografovaní a sledovaní, ako škodcovia. Pri ľudskom prístupe sa všetko dá
zladiť a pri troche pochopenia sa dá i hluk motoriek akceptovať, veď nie je až
taký častý. Motorkári určite pochopia, kde sa preháňať nesmú, kde to nie je
vhodné, stačí trochu chcieť. Každý má nejakú záľubu, nie všetci môžu byť
poľovníkmi, futbalistami, turistami. Zvuk motoriek je určite príjemnejší ako
hluk podnapitých chlapcov, ktorí po dedine váľajú kontajnery, ničia
majetok....skrátka, nudia sa, pretože nemajú „svojho koníčka“.
PS: Motorkári, držte sa svojej dráhy! Nejazdite tam, kde to nie je povolené.
Je to pekný šport. Nám ostatným stačí trochu rešpektu. No a zvieratá? Tie sú
na hluk sveta dávno zvyknuté.
(lf, obrázok net )

Časopis Náš Domov vydáva : Obec Liptovská Osada
2. číslo nanovo vydaného občasníka Náš Domov, september 2014
Elektronický formát občasníka: www.liptovskaosada.com
Zodpovedný redaktor : Mgr. Ľuba Filická (lf)

Aby sme neskončili v mori
odpadu

V našej obci majú

V našej obci majú občania možnosť
celoročne triediť jednotlivé zložky
odpadu do kontajnerov, ktoré sú
rozmiestnené v obci.
Triedime :
PAPIER - časopisy, letáky, noviny,
obálky, pohľadnice, zošity, výkresy,
katalógy......aj za protihodnotu 3 x
ročne. Pri zbere je potrebné
odstrániť sponky na spisy, textilnú a
plastovú súčasť
SKLO - číre a farebné sklené fľaše,
poháre od zaváranín , tabuľové sklo,
sklenené črepy,....
Potrebné je odstrániť kovové a
plastové uzávery.
PLAST- plastové fľaše z minerálok,
nápojov, sirupov, rastlinných olejov,
obaly od potravín,
čistiacich
prostriedkov a drogérie, PET fľaše
musia byť pre zmenšenie objemu
stlačené .
KOV - plechovky z nápojov ( pivo,
limonády) , konzervy z potravín,
kovové uzávery z fliaš a nádob,
konzervy musia byť vyčistené a
vypláchnuté od zvyškov potravín.
Kontajner je umiestnený pri
obecnom úrade.
ELEKTROODPAD
Občania majú možnosť bezplatne
odovzdať elektroodpad do dvora pri
Hasičskej zbrojnici.
Zbierajú sa:
chladničky, mikrovlnky, mixéry,
fény, televízory, DVD prehrávače,
počítače, rádiá, vysávače a iné
elektronické zariadenia.
Elektroodpad je potrebné odovzdať
v komplet vybavení.
Malý elektroodpad ako baterky
bežné používané v domácnostiach,
mobily,
nabíjačky,
nefunkčné
kalkulačky,
telefóny,
drobné
počítačové
vybavenie,
MP3
prehrávače sa zbierajú do E –
BOXU uloženého v budove
obecného úradu .
Pneumatiky (len fyzické osoby) sa
môžu odovzdať bezplatne vo dvore
hasičskej zbrojnice.
Zuzana Klubicová

