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V septembri sa v Lipt. Pet-
re začala stavať nová bytovka. 
Náklady na jej výstavbu čiastoč-
ne hradí úver z Fondu rozvoja 
bývania (75 percent) a  dotácia 
z ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja (25 percent). 

Nová bytovka sa mala 
začať stavať už v máji, avšak 
parlamentné voľby a personál-
ne výmeny na rôznych úrad-
níckych postoch tento termín 
presunuli až na september. 
Stavbári však hovoria, že do 
konca roka by mohli mať hrubú 
stavbu pod strechou, čo pri sú-
časnom viditeľnom pracovnom 
nasadení je dosť reálne. Skon-
čenie výstavby sa predpokladá 
niekedy vo februári 2012. Bude 
sa v nej nachádzať 8 trojizbo-
vých bytov a 4 dvojizbové byty 
s priemernou plochou 65 m2. 
Ako sme sa na obecnom úra-
de dozvedeli, záujem o byty 

Do konca roku pod strechou
zo strany domácich je veľký 
a nebude problém ich obsa-
diť, keďže počet evidovaných 
žiadostí je stále o niečo vyšší, 
než počet nových bytov. Podľa 
informácie starostky Anny Pa-
pajovej, územný plán Lipt. Petra 
počíta v budúcnosti aj s väčším 
rozvojom individuálnej bytovej 
výstavby. 

V uplynulých mesiacoch 
sme boli svedkami rekonštrukcie 
miestnej komunikácie od hlavnej 
cesty po odbočku na sídlisko. 
Táto oprava nie je definitívna, 
bolo ju však potrebné uskutoč-
niť, lebo sa na nej tvorili veľké 
kaluže a chodci tu mali niekedy 
problém prejsť. V súčasnosti 
sa do uličky v Panskom kúte 
(pri obecnom úrade) zavádza 
vodovod. Je to posledná časť 
obce, kde obyvatelia 12 domov 
vodovod nemali, takže dobrá 
správa, budú ho mať všetci. Voľby starostu a obecného zastupiteľstva sa budú konať 

v kultúrnom dome Liptovskom Petre 27. novembra v čase 
od 7.00 do 20.00 h. V duchu demokratických pravidiel v nich 
občania môžu potvrdiť svoju spokojnosť s doterajším stavom, 
alebo sa pokúsiť o zmenu.

Tentoraz budeme starostu/ku vyberať spomedzi troch 
kandidátov: 
1.  Jaroslav Banáš, Bc., 52 r., podnikateľ, SMER-SD
2.   Pavol Lojdl, Ing., 57 r., projektový manažér, SDKÚ-DS, 

KDH
3.  Anna Papajová, 47 r., starostka, nezávislý kandidát

Na posty poslancov sa prihlásilo 11 kandidátov. Z nich vo 
volebnej miestnosti dáme svoj hlas 9.
1.   Matej Čukan, Ing., 35 r., projektový manažér, SaS
2.  Ľubomír Gajdoš, 60 r., nástrojár, nezávislý kandidát
3.  Jaromír Hochmal, 67 r., dôchodca, nezávislý kandidát
4.  Milan Kelčík, Ing., 50 r., projektový manažér, SNS
5.  Miroslav Krčula, 53 r., elektrikár, nezávislý kandidát
6.  Milan Majer, 56 r., vodič, nezávislý kandidát
7.  Jozef Masarovič, 41 r., živnostník, nezávislý kandidát
8.   Adriana Muráňová, 34 r., odborný referent, Slovenská 

demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
9.   Ľubomír Orieška, Ing., 53 r., dozorca skládky, nezávislý 

kandidát
10. Peter Šeďo, 33 r., živnostník, nezávislý kandidát
11.  Ľubica Uličná, 56 r., učiteľka, ĽS-HZDS

Koho budeme voliť?

Hospodárska kríza, ktorá 
zasiahla samosprávu o pol 
roka neskôr než ostatné od-
vetvia a spôsobila mimoriadne 
slabý výber podielových daní, 
trvá. Dôsledkom boli úsporné 
opatrenia, ale aj vzdanie sa 
plánovaných aktivít. Konkrétne 
v Lipt. Petre sa z tohto dôvodu 
nevybudovalo ihrisko pre deti do 
12 rokov, neupravili sa niektoré 
miestne komunikácie, park 
v strede obce, oddialila sa aj 
rekonštrukcia MŠ. 

V tomto roku mestám 
a obciam oproti plánovaným 
príjmom chýba 141 mil. €. 
Niekoľkonásobné rokovania 
ZMOS-u s vládou SR a minister-
stvom financií doteraz priniesli 
iba kompromis. Vzhľadom na 
zložitú situáciu v štátnom 
rozpočte, ZMOS akceptoval 
ponuku vlády SR na dofinan-
covanie mestských a obecných 
rozpočtov vo výške 39,5 mil. €. 
Vláda samosprávam zároveň po-
núkla, že 10,5 mil. € poskytne 

Slabé vyhliadky na zlepšenie
niektorým obciam na refundáciu 
DPH z Programu rozvoja vidie-
ka. Mestá a obce si tak trochu 
prilepšia, hoci rozdiel príjmov im 
bude stále chýbať, s čím sa už 
budú musieť vysporiadať sami. 
Problém nerieši ani budúcoroč-
ný štátny rozpočet, ktorý síce 
predpokladá, že mestá a obce 
dostanú viac peňazí, ako tomu 
bolo v tomto roku, avšak samo-
správy už dnes predpokladajú 
vyššie výdavky v oblasti sociál-
nych služieb, školstva a zmeny 
môžu tiež priniesť aj niektoré 
zákony. Takže v mestách a ob-
ciach reálne nemôžme čakať 
zásadné zlepšenie financovania. 
Naviac, do hry teraz vstupujú aj 
nové návrhy vlády na zmenu 
zdaňovania nehnuteľností a na 
zavedenie zdaňovania predaja 
a prenájmu obecného majetku. 
Zatiaľ obidva návrhy nevyznie-
vajú pre samosprávy priaznivo. 
V prvom prípade im znižujú 
príjmy a v druhom zvyšujú 
výdavky. 

V sále kultúrneho domu sa 18. 11. o 18.00 h uskutoční 
verejné predstavovanie kandidátov na starostu obce 
a poslancov obecného zastupiteľstva.  
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Mladí divadelníci z dovalovského ATAK-u 9 v Liptovskom Pet-
re reprízovali 5. septembra divadelnú hru Ivana Stodolu Jožko 
Púčik a jeho kariéra. Videli sme inovatívne predstavenie, ľahko sa 
opierajúce o príbeh a texty, ktoré poznáme z minulosti. Divákov 
ovanul príval sviežej energie, ktorú mladí protagonisti rozdávali 
plným priehrštím. Pod režijnou taktovkou Libušky Števčekovej 
a Michala Tomasyho sme s dovalovskými ochotníkmi prežili veľmi 
príjemný večer, keď kultúra, pre zmenu, prišla za nami. 

Jožko Púčik

Pripomíname milovníkom 
kníh a literatúry, že pri obec-
nom úrade pracuje aj knižnica. 
V letných mesiacoch je otvore-
ná každý utorok od 16.30 do 
18.30 h. V zimných od 15.30 
do 17.30 h. V jej fonde sa 
v súčasnosti nachádza okolo 
5 000 kníh. Neustále pribú-
dajú, pretože obecný úrad do 
ich nákupu pravidelne každý 

Čítať je prospešné
rok investuje 500 - 600 €. 
Čitateľ teda v obecnej knižnici 
nájde staršie i novšie diela od 
klasiky až po sci-fi. Na svoje 
si tu môže prísť školopovinná 
mládež rovnako ako dôchod-
covia. Obecná knižnica plní 
neoceniteľnú službu najmä, 
ak hľadáte obľúbené staršie 
dielo, pri ktorom sa pozabudlo 
na ďalšie vydanie. 

Medzinárodný deň detí 
sme oslávili ako zvyčajne na 
petranskom ihrisku 5. júna. Pri-
šlo množstvo detí, ktoré sa na 
toto podujatie obecného úradu 
evidentne tešia a majú aj prečo. 
Tento deň medzi nich zavítali 
motorkári, policajti, kynológovia 
s hodnotnými ukážkami svojej 
techniky i zručností. Nechýbali 
ani požiarnici. Pre deti vyrobili 
penu, v ktorej sa dalo skákať. 
Samozrejme, bolo tu množstvo 

Pre radosť detí súťaží so sladkými odmenami 
pre víťazov, futbalový zápas 
chlapcov proti dievčatám a gu-
láš, na ktorý sa všetci tešili. Ďal-
ším dňom detskej radosti bude 
sv. Mikuláš. Keďže v mieste 
tradičného stretávania je mo-
mentálne stavenisko, obecný 
úrad ešte oznámi, kde a kedy 
sa bude konať. Určite treba 
pochváliť organizátorov týchto 
podujatí, ktoré sú z roka na rok 
prepracovanejšie, kvalitnejšie 
a v L. Petre majú množstvo 
priaznivcov. 

Materská škola v Lipt. Pet-
re má v súčasnosti plný stav 
detí, pohybuje sa od 28 do 30 
a je predpoklad, že v nasledu-
júcich rokoch sa ich počet bude 
len zvyšovať. Úmerne s touto 
prognózou však rastie aj dôle-
žitosť jej problémov, ktoré sú 
dlhší čas známe. Už v minulom 
roku obecný úrad investoval v  
materskej škole do obnovy 
sociálneho zariadenia a ani 
tento rok nezabudol na naše 
deti, pravda, v rámci svojich 
finančných možností, ktoré 
boli limitované krízou. Vyma-
ľovalo sa prízemie a vstupná 
chodba, kde pribudla nová 
podlaha a tiež koberce. Ako 
nás informovala starostka Anna 

Rekonštrukcia viac ako potrebná
Papajová, materská škola by 
už nielen potrebovala, ale si aj 
zaslúžila väčšiu rekonštrukciu, 
ktorá vyrieši hygienický a tiež 
kapacitný problém napríklad 
kuchyne, ktorá je na súčasný 
počet detí príliš malá. Zatiaľ 
na obecnom úrade majú 
predstavu, že v rámci nej by 
sa mohli v podkroví urobiť 
spálne pre deti, na prvom 
poschodí triedy a na prízemí 
kuchyňa s jedálňou. Starost-
ka dodala, že problémom 
v tomto a pravdepodobne aj 
v budúcom roku môžu byť 
stále chýbajúce financie, 
avšak jednou z možností je 
pustiť sa do rekonštrukcie aj 
po častiach. 

Pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším usporiadal 
obecný úrad v nedeľu, 24. 
októbra, pre jubilantov malé 
posedenie. Konalo sa už 
tradične v kultúrnom dome. 
Hoci ich bolo oveľa viac, 
z rôznych dôvodov prišli iba 
desiati. Z úst starostky Anny 
Papajovej si vypočuli slová 
plné uznania a pekné bla-
hoprianie. Obec im venovala 
kvietok, dáždnik s erbom L. 
Petra a samozrejme, nechýbal 
ani zápis do pamätnej knihy. 
Malé občerstvenie, ktoré bolo 
pre nich pripravené, spríjem-
nila harmonika P. Šlauku, ku 
ktorej sa melódiami svojej 
mladosti radi pripojili. 

Zablahoželali sme jubilantom 
A kto sú naši tohtoroční 

jubilanti? Dušan Tomčík, 
Ing. Oldřich Poulík, Oľga 
Borošová, Jolana Balážo-
vá, Anna Stupková, Te-
rézia Borončová, Božena 
Uličná, Irena Hubková, 
Eva Koudelová, Anna Kuri-
cová, Felix Kermiet, Tomáš 
Kurpaš, Mária Debnárová, 
Zdeňka Keřková, Blanka 
Kyseľová, Anna Krivošo-
vá, Anna Lofajová, Mária 
Mojžišová, Anna Chlebo-
vá, Vlasta Bakalárová, 
Jolana Dundeková, Mária 
Kompišová, Anna Jurčová, 
Felicitas Barlová. 

Všetkým srdečne blaho-
želáme.
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K  1. 1. 2010 bol v Obci Liptovský Peter počet obyvateľov 
1404. Od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010 sa do obce:
- prisťahovalo 19 obyvateľov, z toho 8 mužov a 11 žien,
- odsťahovalo 32 obyvateľov, z toho 16 mužov a 16 žien,
- narodilo sa 15 detí z toho 6 chlapcov a 9 dievčat,
- zomrelo  8 ľudí, z toho 4 muži a 4 ženy.
K  31. 10. 2010 bol počet obyvateľov 1398.

Demografické údaje

Po štvorročnom období 
prišiel čas na zamyslenie a re-
kapituláciu. Počas predchá-
dzajúcich rokov hľadali sme 
návody, ako spraviť našu obec 
lepšiu prostredníctvom stavieb 
a projektov, ktoré sa nám po-
darilo uskutočniť, a ktoré ešte 
realizujeme. Žijeme však v ná-
ročnej dobe, sme stále nároč-
nejší a nespokojnejší a preto 
možno s niektorými súhlasíme 
a s niektorými nie. S dávkou 
tolerantnosti a ochoty pomôcť 
iným, môžeme prekonať aj 
veci, ktoré nám nie sú vždy po 
chuti. Je to na každom z nás, 
ako to príjme. Ale poďme pek-
ne poporiadku.

Rok 2007:
• Dokonč i l i sme Plán 

hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce (PHSR) Liptovský 

Prišiel čas na zamyslenie a rekapituláciu
• Zrevitalizovali vstup do 

obce tzv. trojuholník pri štátnej 
ceste II/537.

• Zrevitalizovali lipovú alej 
v miestnom cintoríne a vysa-
dili vetrolam popri miestnej 
komunikácii k cintorínu zo zá-
padnej strany v celkovej sume 
3 800 €. Na túto akciu sme 
dostali finančné prostriedky zo 
slovenskej agentúry životného 
prostredia Banská Bystrica vo 
výške 2 700 €. Pri revitalizácii 
bolo spílených 11 listnatých 
stromov, prevažne líp a asi 
35 tují.

• Obnovili sme preliezky 
a zrekonštruovali pieskoviská 
v obci.

 
Rok 2008:
• Vybudovali sme nové au-

tobusové zastávky s rozšírením 
jazdného pruhu pri štátnej ces-

• Opravili sme miestne ko-
munikácie v celkovej hodnote 
cca 8 000 €.

Z enviromentálnych pro-
jektov sme

• Urobili ochranný výrub 
topoľov za novinovým stán-
kom, za bytovým domom č. 
14 a za bytovým domom č. 
243, ako aj prerezanie ďalších 
stromov v obci, išlo hlavne 
o brezy na sídliskách. Všetky 
sa vykonali vo vegetačnom 
kľude.

• Uskutočnili sme rez-
bárske sympóziumv celkovej 
hodnote 1 840 €.

Rok 2009:
• Vybudovali sme cca 47 

bm vodovodu čím sme umož-
nili nové napojenie bytových 
domov 240 - 243 a 11 - 14 na 
vodovod. Celá stavba stála cca 
10 000 € - realizácia bola v réžii 
LVS, a. s., Liptovský Mikuláš.

• Podstatne sme zrekon-
štruovali miestnu komunikáciu 
od garáži nad ihriskom po dom 
č. 182 spolu s chodníkom v cel-
kovom náklade cca 61 000 €.

• Vybudovali sme verejné 
osvetlenie na miestnej ko-
munikácii ku kostolu v sume 
3 700 €, táto komunikácia 
je zatiaľ len provizórne upra-
vená, v budúcnosti sa plánuje 
jej vybudovanie. 

• Zrekonštruovali sme 
priestory materskej školy vo 
výške cca 4 000 €.

• Vymaľovanli sme fasádu 
na dome smútku ako aj vnútor-
né priestory domu smútku v cel-
kovom náklade cca 4 000 €.

Z enviromentálnych pro-
jektov sme

• Realizovali výsadbu za 
autobusovými zastávkami vo 
výške cca 1 800 €.

Rok 2010
•  Začali sme s výstavbou 

12 b. j., na ktorú sme dostali 
dodáciu z MVaRR vo výške 
178 510 € a úver zo ŠFRB vo 
výške 474 250 €.

• Vybudovali sme vodovod 
v ulici pri obecnom úrade v cel-
kovej dĺžke 110 bm v náklade 
14 000 € - stavba bola realizo-
vaná z prostriedkov LVS, a. s., 
L. Mikuláš. 

• Zrekonštruovali sme 
časť miestnej komunikácie 
pred obchodom Ing. Stupku. 
Stanislava v celkovom nákla-
de 9 300 € (zatiaľ je to len 
dočasné riešenie).

•Zrekonštruovali sme 
priestory materskej školy 
v náklade 2 400 €.

Vážení občania, záverom 
Vám všetkým chcem poďa-
kovať za podporu, ktorú ste 
mi počas uplynulých rokov 
prejavovali a zaželať všetkým 
do ďalšieho obdobia hlavne 
veľa zdravia a veľa dobrých 
nápadov pri ďalšom zveľaďo-
vaní našej obce.  
 Anna Papajová

Členovia Klubu dôchodcov,  v októbri, pred sviatkom 
Všetkých svätých, už tradične brigádovali na cintoríne pri čis-
tení chodníkov a hrobov. Patrí im za to poďakovanie obecného 
úradu, ktorý víta a podporuje takéto občianske akcie, pretože 
je v nich najlepšie vyjadrená spoluúčasť na veciach verejných 
a tiež spolupatričnosť občanov k obci.

Poďakovanie dôchodcom

Peter na roky 2007 - 2013 - na 
tento projekt sme dostali cca 
6 600 € z fondov.

• Vybudovali sme nový 
vodovod pre bytovky 1 - 10 
v celkovej dĺžke cca 110 bm 
v rozpočtovom náklade cca 
26 820 € - celá táto stavba 
bola financovaná z prostried-
kov LVS, a. s., L. Mikuláš.

• Začali sme s prestavbou 
budovy bývalej materskej školy 
č. 2 na nájomné byty.

Z enviromentálnych pro-
jektov sme

te II/537 v celkovej sume cca 
48 200 €.

• Multifunkčné ihrisko 
s umelým povrchom v celko-
vej sume cca 69 000 € - stavba 
bola vo výške 39 832 € finan-
covaná z nadácie SPP v rámci 
úradu Vlády SR.

• Dostavali sme budovu 
č. 2, kde vzniklo 5 nájomných 
obecných bytov v celkovej 
hodnote cca 209 199 €. Úver 
zo ŠFRB bol vo výške 145 555 
€, úver z Dexie bol vo 36 400 
€, ostatné boli naše zdroje.



NOVEMBER 2010SPRAVODAJ OBCESTRANA 4

SPRAVODAJCA OBCE LIPTOVSKÝ PETER - Vydavateľ: Obecný úrad Liptovský Peter. Šéfredaktor PhDr. Peter Laučik. 
Redakčná rada: Anna Papajová, Júlia Illešová, Dagmar Schlégerová. Adresa redakcie: Obecný úrad, Lipt. Peter 100, tel. č. 044/
522 24 84, fax: 522 24 84, mail: liptovsky.peter@mag-net.sk. Distribuované zdarma. Registračné číslo: EV 3661/09. 

• Stará motokrosová trať na Kaleníku doslúžila a na slovenských internetových stránkach sa 
ocitla pod paľbou kritiky. Členovia AMK v Lipt. Petre si ju vzali k srdcu a už vlani trať predstavili 
v inovovanej podobe. Tohto roku zmenili štart a niektoré pasáže trate. To najzaujímavejšie 
z vlaňajška však ostalo a tak sa mali diváci na čo pozerať. Súčasťou trate bol napríklad extrém 
test pozostávajúci z kmeňov stromov, priekopy či prejazdu cez veľké gumené pneumatiky, 
niekoľko krížení potoka a strmé výjazdy, ktoré boli lákadlom pre divákov už vlani. Od pretekárov 
i divákov sa jej tohto roku napokon dostalo veľkej pochvaly. Koncom júna sa na nej uskutočnila 
Country crossová „gulášovka”, na ktorú prišlo 95 pretekárov. Liptáci obstali v konkurencii veľmi 
dobre. V kategórii hobby vyhral Peter Šeďo, v kategórii profi bol prvý Juraj Dozsa, v kategórii 
amatér bol štvrtý Imrich Valušiak a v kategórii pitbike bol na druhom mieste Michal Maduda. 
Túto trať pre jej kvality použili organizátori ako časť trate aj na Medzinárodné majstrovstvá 
SR v country crosse, ktoré sa v areáli Kaleníka uskutočnili 18. a 19. septembra.

Žiacke futbalové družstvo 
v Liptovskom Petre „naháňa” 
loptu po umelom trávniku už 
druhý rok. Ako nám povedal 
jeho tréner Michal Piovarči, 
v súčasnosti má zaregistrova-
ných 20 hráčov a ich družstvo 
je špeciálne stavané pre hru na 
malých ihriskách, čo znamená, 
že na hracej ploche je 5 hráčov 
a brankár, ktorí sa môžu ľubo-
volne striedať. Futbal môžu 
hrať chlapci aj dievčatá, ktorí 
dovŕšili 6 ale nesmú mať viac 
ako 14 rokov. Podmienkou je 
platný registračný žiacky pre-
ukaz a samozrejme výstroj 
pozostávajúca z dresu, po-
vinných chráničov a kopačiek 
bez kovových hrotov. Žiaci 

Vítané sú aj dievčence
sa stretávajú na pravidelných 
tréningoch každý utorok 
a štvrtok, výsledkom čoho je 
zo sezóny na sezónu viditeľ-
ný pokrok. Tréner a súčasne 
vedúci mužstva Michal Pio-
varči nám prezradil, že okrem 
chlapcov by určite privítal aj 
dievčatá, ktoré majú o futbal 
záujem. Žiacke družstvo zatiaľ 
podporuje obec, ale majú 
aj miestnych sponzorov ako 
napríklad občianske združenie 
Frontinus, vďaka ktorému si 
nedávno zadovážili dresy. Sa-
mozrejme, len by uvítali, keby 
sa k podporovateľom pridali 
aj ďalší. Dodal, že vítaná je aj 
pomoc rodičov, najmä pri pre-
prave žiakov na zápasy, ktoré 

• Časť nášho žiackeho družstva, ktoré sa nedávno spojilo 
s Jamníkom.

V rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a so-
ciálna inklúzia Obec Liptovský 
Peter realizovala v období od 
15. októbra 2008 do 14. októb-
ra 2010 projekt Program pod-
pory terénnej sociálnej práce 
v obci Liptovský Peter. Cieľom 
projektu bolo zlepšiť životnú 
situáciu ľudí zo sociálne vylú-
čenej komunity, ako aj vytvoriť 
podmienky na zachovanie, ob-
novu alebo rozvoj schopností 
fyzických osôb a ich rodín viesť 
samostatný život. Terénne so-
ciálne pracovníčky vykonávali 
individuálnu sociálnu prácu 
s jednotlivými klientami, rodi-
nami v prirodzenom rodinnom 
a otvorenom prostredí, vrá-
tane vyhľadávacích činností. 
Poskytovali poradenstvo v ob-
lasti zlepšenia osobnej hygie-

PROGRAM PODPORY TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 
V OBCI LIPTOVSKÝ PETER 

ny, kontrolovali dochádzku do 
školy a riešili problémy záško-
láctva. Spolupracovali so štát-
nymi orgánmi a organizáciami 
pri vybavovaní zdravotných po-
môcok, invalidného dôchodku, 
zverení do výchovy, poberaní 
sociálnych dávok. 

V snahe zlepšiť životnú 
a sociálnu situácie a integ-
rovať občanov zo sociálne 
vylúčených skupín s dôrazom 
na marginalizovanú rómsku 
komunitu sa členovia cieľovej 
skupiny zapájali do pracovných 

činností s cieľom získania a ob-
novenia pracovných návykov. 
Prostredníctvom individuálnych 
rozhovorom sa pracovníčky 
snažili zvýšiť sociálnu mobilitu 
klienta a jeho schopnosti riadiť 
svoj život samostatne, bez zá-
vislosti na iných. 

Počas celého projektu bola 
monitorovaná sociálna situácia 
jedinca, rodín so zameraním 
na zvýšenie ich aktivity a na 
preberanie zodpovednosti za 
riešenie svojej situácie, aby sa 
vedeli zorientovať v pracovno-

-právnych vzťahoch, právach 
a povinnostiach obyvateľa 
obce, ako správne postupovať 
pri vybavovaní potvrdení, vy-
jadrení. Pri ukončení projektu 
môžeme konštatovať, že zá-
mery a ciele sa nám podarilo 
splniť, pretože občania ohro-
zení sociálnym vylúčením zís-
kali určité návyky, vedomosti. 
Častou komunikáciou a prácou 
s terénnymi sociálnymi pracov-
níkmi sa začalo s postupným 
odstraňovaním ich segregácie 
a zaraďovaním do normálneho 
života obce. 

Obec má záujem ďalej 
sa venovať obyvateľstvu zo 
sociálne vylúčeného prostre-
dia a zapájať sa do ďalších 
projektov, či už na miestnej 
úrovni, ale aj zo štrukturál-
nych fondov. 

sa hrajú mimo obce. V sezóne 
2010/2011 sme v jesennej 
časti skončili rozdielom skóre 
na 3. mieste: 1. Liptovský Ján, 
2. Ploštín, 3. Liptovský Peter 
a 4. Prosiek. 

Pozvánka
Na viacúčelovom ihrisku sa 

4. 12. uskutoční turnaj mladých 
futbalistov za účasti viacerých 
družstiev zo susedných obcí.


