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Medzi
ocenenými
Peter
Uplynulý
rok bolLipt.
veľkou
výzvou
Na medzinárodnej výstave
PRO ARCH 21. apríla v Banskej
Bystrici sa konalo vyhodnotenie
11. Ročníka súťaže Progresívne a cenovo dostupné bývanie,
ktorú každoročne vyhlasuje
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. V kategórii
obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba
nebytových priestorov na byty
si tretiu cenu tentoraz odniesla obec Liptovský Peter za
stavebné úpravy a prestavbu
materskej školy na 5 bytových jednotiek. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov súťaže

sa uskutočnilo v Komornom
divadle v Banskej Bystrici.
Diplomy víťazným projektom
odovzdali za Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR štátny tajomník Ing. Daniel
Ács, vedúci oddelenia koncepcie bývania Ing. Karol Valent
a predseda poroty prof. Ing.
Anton Puškár, PhD. Finančné
odmeny (v našom prípade
500 €) si ocenení prevzali
z rúk zástupcov inštitúcií a firiem, ktoré sponzorsky prispeli
k úspešnému priebehu súťaže.
Okrem obce si cenu prevzal aj
zhotoviteľ firma Gevos, s. r. o,
Galovany a projektant
Milan Janek z Agrokontaktu v Podturni.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo
v rámci sprievodných
podujatí 12. výstavy
stavebníctva PRO
ARCH. Predmetom
súťaže boli stavby
určené na bývanie,
realizované na území
Slovenskej republiky,
skolaudované počas
roka 2008.

Sviatok matiek
Pracovníčky materskej školy s deťmi aj tohto roku pripravili
rodičom pri príležitosti Dňa matiek pekný kultúrny program.
Pred takmer zaplnenou sálou kultúrneho domu deti recitovali,
spievali tancovali, rodičia sa zasa v hľadisku tešili z toho, čo
všetko dokážu. Nuž, kto dnes vie, čo v detských dušičkách
z tohto sviatku do budúcnosti zostane? Verme, že keď budú
staršie, aspoň v rýchlosti, hoci aj po tomto sviatku, si spomenú
na kvietok a svoju matku.

Situácia zatiaľ v normále
Hospodárska kríza sa
obecného rozpočtu výraznejšie
nedotkla. Ako nás informovala
starostka Anna Papajová prísun
podielových daní sa pohybuje
približne na úrovni minulého
roka. Obecný úrad vlani síce
rátal s ich 7 - 8% zvýšením,
no tento odhad sa pravdepodobne nenaplní. „Nie je to
žiadna tragédia, ani situácia
obecných financií nie je nijako
dramatická,“ povedala nám na
adresu súčasného vývoja starostka Anna Papajová. Dodala,

že hospodárenie obce v minulom roku skončilo s prebytkom
1,274 mil. Sk, takže na účte je
aj úspora. Všetky akcie, ktoré
sme si naplánovali by sme mali
realizovať - predĺženie vodovodu, obnovu miestnych komunikácií, výstavbu bytovky, pri ktorej čakáme na financie z Fondu
rozvoja bývania. Odborníci zo
samosprávy predpokladajú,
že v obciach a mestách by po
finančnej stránke o niečo ťažší
mal byť záver tohto a začiatok
nového roka. Uvidíme...

Kamera na materskej škole
Obecný úrad kúpil monitorovaciu kameru, ktorú inštaloval na budove materskej
školy. Dôvodom bola ochrana
obecného majetku (ihrisko,
drevená skulptúra, autobusová

zastávka, zeleň), avšak sekundárne sleduje aj bezpečnosť
občanov v najrušnejšej časti
obce. Kameru obecný úrad
kúpil z vlastných prostriedkov
za dobrú cenu 30 tisíc Sk. Ako
sme sa dozvedeli, v budúcnosti
by mohla slúžiť aj ako webkamera na obecnej internetovej
stránke, prostredníctvom ktorej by sme sa naživo - online
zviditeľnili svetu. Ako dodal,
istý vtipkár, manželky by takto
aspoň mohli sledovať regulárny pohyb svojich manželov na
ihrisku. Inou pravdou je, že
webkamery s obľubou využívajú najmä občania pracujúci
v zahraničí, ktorým občas chýba
kontakt s domovom.
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Terénna sociálna práca v obci
V októbri 2008 vznikli na
Obecnom úrade v Lipt. Petre
s finančnou podporou Fondu
sociálneho rozvoja nové pracovné pozície terénnej sociálnej pracovníčky a jej asistentky. Svoju činnosť pracovníčky
začali 10. novembra 2008. Pri
prvom kontakte s rodinami
ich oboznamovali s pracovnou
náplňou terénneho sociálneho
pracovníka a jeho asistenta, tiež
zisťovali životné podmienky jednotlivých rodín, resp. jednotlivcov. Ako novoprijatí pracovníci
sa v rámci programu zúčastnili
aj série školení, týkajúcich sa
terénnej sociálnej práce.
Pri riešení problémov klientov bolo potrebné nadviazať
kontakty s rôznymi inštitúciami
- Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Liptovskom
Hrádku aj v Liptovskom Mikuláši - oddelenie zamestnanosti,
oddelenie v hmotnej núdzi, sociálnou poisťovňou, základnými
školami v Liptovskom Hrádku,
špeciálnymi základnými školami v Lipt. Hrádku a Lipt. Jáne,
pedagogicko-psychologickou
poradňou, obvodným lekárom,
detskou lekárkou, odbornými
lekármi a.i. Doposiaľ sa podieľali najmä pri riešení problémov
v týchto oblastiach:
- pomoc pri vybavovaní

rôznych peňažných dávok, invalidného dôchodku, zvýšenej
dávky v hmotnej núdzi, jednorázových dávok,
- pomoc pri hľadaní práce
na internete, ale aj kontaktami
so zamestnávateľmi, informácie o pracovných príležitostiach,
písaní žiadostí o prijatie do zamestnania, životopisov,
- pomoc v oblasti kvality
života a bývania,
- pomoc pri vypisovaní
tlačív na rôzne účely ako napr.
splátkové kalendáre, pôžičky,
odklad platieb za elektrickú
energiu a vodu,
- vyžiadané šetrenia, vykonané v súvislosti s poskytnutím
dávky sociálnej pomoci, tiež na
podnet okresného súdu, úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny,
ako osobitní príjemci sociálnych dávok, hlavne rodinných
prídavkov,
- vykonávajú kontrolu dochádzky žiakov do škôl, riešia
záškoláctvo,
- okrem toho poskytujú
sociálne poradenstvo v krízových situáciách a zabezpečujú
sociálne služby.
Zákon č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách zaviedol
pre obce a mestá nové úlohy,
s ktorými sme sa museli od
začiatku tohto roku vyrovnať.

Kríza postihla papier
Hospodárska kríza postihla
aj odbyt surovín pochádzajúcich zo separovaného zberu.
Mnohé obce majú problémy
s ich predajom, odbytom,
v iných prípadoch aj so skladovaním. V Lipt. Petre kríza
postihla len papier. Pochopiteľne, bola by škoda separovaný
zber zrušiť a tak znefunkčniť

už vynaložené investície a tiež
upustiť od tohto návyku. Obecný úrad v Lipt. Petre preto prosí občanov, aby separovali ako
doposiaľ, len papier určený na
zber, ak majú na to podmienky,
aby dočasne uskladnili doma.
Verme, že táto situácia nepotrvá dlho a my sa nepotrebného
papiera rýchlo zbavíme.

Jedná sa hlavne o posudzovanie odkázanosti na sociálnu
službu. Okrem iného obec musí
vykonať sociálne šetrenie a vypracovať Posudok odkázanosti
fyzickej osoby na poskytovanie
sociálnych služieb. Tieto slúžia
ako podklady pre vypracovanie
lekárskeho posudku. Problém
je však s posudkovými lekármi,
ktorých je veľmi málo. Až na základe týchto dokumentov obec
rozhoduje o stupni odkázanosti
na sociálnu službu a v spolupráci s rodinnými príslušníkmi
pomáha nájsť riešenie.
O každom klientovi je
vedená samostatná spisová
dokumentácia. V súčasnosti ich
je v evidencii 126. Počas doterajšieho pôsobenia bola snaha
osloviť nielen ľudí z rómskej
komunity, ale aj ďalších ľudí
v hmotnej núdzi, nezamest-
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naných, chorých, proste ľudí,
ktorých situácia nie je vždy
ľahká. Snahou pracovníčok je
im poradiť a pomôcť. Aj keď nie
vždy sú úspešné, je to väčšinou
vtedy, keď klient sám nechce
spolupracovať. Okrem priamej
práce s klientami je mapovaná
lokalita, zbierajú sa demografické údaje, ako podklad pre
prípravu komunitného plánu,
ktorý by mala mať vypracovaný každá obec. Čo sa týka
práce, ktorá priamo nesúvisí
so sociálnymi problémami, sú
sledované výzvy týkajúce sa
čerpania Eurofondov , nielen
z jednotlivých ministerstiev,
ale i výzvy vyhlásené inými nadáciami, agentúrami a prípadne
ďalšími organizáciami a podľa
aktuálnosti a potrieb sa vypracovávajú projekty.
Dagmar Jurčová

• Medzinárodný deň detí patrí v Lipt. Petre medzi najväčšie
a najkrajšie obecné podujatia. Tento rok ho obecný úrad pripravil
30. mája pri Belej na ihrisku, kde ešte pred jeho začatím prišlo
niekoľko desiatok detí. K dispozícii mali množstvo súťaží, hrali
sa na rybačku, hádzali krúžky na tyč, triafali loptou do basketbalového koša, behali vo vreciach i s pingpongovou loptičkou.
Každý absolvovaný a úspešný pokus bol samozrejme odmenený
sladkosťou. Nebolo zriedkavosťou, že hrami sa dali strhnúť aj
dospelí a zapájali sa do súťaží, skúšajúc, či ešte vládzu konkurovať
svojim deťom. Na ihrisku však nechýbala ani obľúbená trampolína, cukrová vata, guláš, motorové štvorkolky, ukážky hasičského
zásahu i policajnej techniky. Popoludní sa uskutočnili dva futbalové
zápasy detí a dospelých. Večer prešla zábava do majálesu, z ktorého poslední účastníci odchádzali až o 22.hodine.

Tradícia naštartovaná

• Začiatkom roku obecný úrad investoval do úpravy terasy
a fasády na dome smútku 4 647 € (140 tisíc korún).

Výstava amatérov z Liptovského Petra mala začiatkom leta
minulého roku úspech. Prekvapením pre všetkých bol najmä
veľký počet vystavujúcich,
pestrosť a kvalita prezentovaných diel. Aj toto bol dôvod,
prečo sa ju obecný úrad, ktorý
podporuje všetky väčšie aktivity
občanov, rozhodol zopakovať.

Uskutočniť by sa mala opäť
v septembri v kultúrnom dome,
avšak amatéri by sa na ňu mali
pripraviť už teraz a premyslieť
čím sa budú v tomto roku prezentovať. Upozorňujeme na ňu
už teraz, aby sme sa v jeseni
mohli zísť v priateľskej atmosfére na ďalšom vydarenom
podujatí.
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Benzín, voda a olejové farby
Hrádocké umelecko-kultúrne združenie Art štúdio usporiadalo v sobotu, 23. mája, spolu
s Obecným úradom v Liptovskom Petre, ďalšiu tvorivú dielňu. Aj tento raz bola venovaná
klasickej batike, no účastníčky si
na nej mohli vyskúšať aj novú
techniku - benzínovú batiku,
ktorá na látke zanecháva odlišné farebné štruktúry. Benzín,
olejová farba a voda dokázali
na látke vytvoriť vzory, nad
ktorými užasli aj samé autorky.

Tvorivej dielne sa tento raz zúčastnilo desať žien, pod vedením skúsenej výtvarníčky Ľubice
Uličnej, ktorá od nich zožala
pochvalu najmä za trpezlivosť
pri vysvetľovaní, ale tiež za
vytvorenie dobrej, priateľskej
atmosféry. Mnohé ženy z nej
odchádzali s veľmi pekným
výrobkom, ktorým bola napríklad vlastná, farebne inovovaná
blúzka, či šatka, zvedavé či sa im
rovnako dobre bude pri tvorbe
batík dariť aj doma.

Čo s bývalou slobodárňou?

Historický kalendár
• 1399 navštívil Lipt. Peter kráľ Žigmund, aby si hrádocký hrad
obsadený moravským markgrófom Prokopom a opolským kniežaťom Ladislavom, vydobyl späť.
• 1709, 14. augusta, sa začala Švihrovská bitka, známa neslávnym útekom kurucov z víťazného boja.
• 1709 druhýkrát zaniká v Lipt. Petre evanjelický zbor.
• 1729 veľká povodeň na hornom Liptove zničila Petranom
časť polí a lúk.
• 1879 V Lipt. Petre sa narodil národovec a signatár Martinskej
deklarácie Ján Hlavaj.
• 1929 biskup J. Jánoška ordinoval obľúbeného evanjelického
kňaza Martina Abrháma.
• 1939 bol posvätený základný kameň evanjelického chrámu.
• 1939 bol Ferdinand Čatloš povýšený na divízneho generála
a zúčastnil sa ťaženia do Poľska, aby prinavrátil odobraté územia
Slovensku.
• 1939 začala sa výstavba poľného letiska Mokraď.

Ako sme už písali budovu
bývalej slobodárne (na začiatku obce z Lipt. Hrádku) dostal
obecný úrad do svojho majetku.
Pred jeho pracovníkmi teraz stojí
otázka, ako ju využiť? Preto sa aj
cestou nášho Spravodaja obracajú na verejnosť, ktorá im môže
pri tom poradiť alebo poskytnúť
dobrý nápad. Vychádzať treba
z toho, čo v Lipt. Petre a v jeho
okolí nie je, alebo je málo. Do
úvahy prichádza sociálna oblasť, cestovný ruch, nové byty.
Budova v tesnej blízkosti cesty do V. Tatier by sa napríklad
mohla prerobiť v sezóne na
cenovo prijateľnú reštauráciu

s ubytovaním, mimo nej by
sa dala využiť na spoločenské
podujatia komorného charakteru. Predstaviť si tu možno
aj denný stacionár pre starých
ľudí, no podľa všetkého túto
oblasť (starostlivosti o dôchodcov) čoskoro kapacitne pokryje
susedná obec Jamník. Od veci
by určite nebolo, keby Lipt.
Peter získal aj niekoľko bytov,
pravdepodobne by ich však
nebolo mnoho. Samozrejme,
do úvahy prichádzajú aj ďalšie nápady, o ktorých môžete
informovať svojich poslancov,
alebo ktoré môžete priamo navrhnúť obecnému úradu.

Na ihrisku stále živo
Multifunkčné ihrisko prekvapujúco stále žije intenzívnym športovým životom. Koncom apríla sa na ňom prvýkrát
zišlo žiacke družstvo, rozdali
sa dresy a pod vedením dobrovoľných trénerov Vladimíra
Čatloša, ml. a Michala Piovarčiho sa začala nová éra futbalu
v Liptovskom Petre. Veríme, že
úvodné nadšenie chlapcov neochabne a dozerajúci prítomní

rodičia tých najmenších budú
spokojní, že ich ratolesti trávia
voľný čas športom. Keď na ihrisku nehrajú žiaci, nájdete
tu hrať starých pánov a iných
športuchtivých záujemcov. Ihrisko je prispôsobené aj na volejbal, tenis a ďalšie športové
aktivity. Kto má záujem, môže
sa prihlásiť u správcu ihriska
Michala Chovana v bytovke č.
14 (vedľa obchodu). P. Illeš

Vlk z Knihy
džunglí
A podobne
(skr.)

2. časť tajničky

Hlinený dych.
nástroj

Robím ako
kováč

Korpus

Protivzdušná
obrana

Športový klub
v Štokholme

Židovský
prorok
Vápnik

Odpočívať
Zámeno

Sekal

Domáce meno
Adolfa

Umenie (lat.)

Mastné
tekutirny
Obliečka

Mesto v Iraku

Malý Alan

Slávnostná
sála

Talianske
mesto

Popravca

Vábi

Rímsky úradník

Zámeno

Zlučovacia
spojka

Značka áut
Islandu

Nepovie pravdu

Prikazovala

Výrobok
z mäsa

Pripravoval
jedlo

Černošský
kmeň
Solmizačná
slabika

Strašilo

Obyvateľky
Nemecka

Obdobie po
stredoveku

Slovensná
predpona

Arabské
muž. meno

Podel mletím

Zodieralo

Plť (čes.)

Vypi

Zástup

Zelenina

L

Jedlo z ryže

Veľká nádoba

Pandúr

Pancierový kryt

Trikot

Roľa

Čistila praním
Vyrobené
z piva
Označ. áut
Indonézie

Slovenské
mesto

Naša rieka

Rov

Egyptský boh

Kyslá tekutina

Podpis
anonyma

Čarodejník
Priprav orbou

Mesto v Mexiku

Osobné
zámeno

Česká
predložka

Meno Patejdla

L

Hral (čes.)

Patriaci Ive

Budovy

Úctivo pýtaj

Chorobné
stŕpnutie šije

Jeden
zo zmyslov

Zapáchal

Severan

Hmyz podobný
včele

Posledná časť
tajničky

Hodenie

Číslovka

Patriaci Emovi

Získaj kúpou

Prvá žena

Duševné
napätie

Gúľa

Ohundre

Včelí produkt

Dôverovalo

Dolná časť
vlnovky

Malá rína

Mesto v Maroku

Pascal (zn.)

Patrí Palinovi

Dolný Kubín

Elektroobchod

Existujú

L

L

Podnebie

L

Rob užším

POMOC: SELIM, ALAMOS

Drahokam
Polotuhé jedlo
mliečnej farby

Údolie

Seknutie
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Hornina s guľôč.
štruktúrou

Jadranský
ostrov

3. časť tajničky

Športová taška

Titul lekára

L

Očistil praním

Ruská rieka

Hudobná
stupnica

Raj

L

Skupina ľudí

1. časť tajničky

Časti kostry

L
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Všetkým malým i veľkým školákom
prajeme príjemné prežitie letných prázdnin

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.

