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Blíži sa koniec roka a s ním aj jedny z najkrajších sviatkov 
roka, Vianoce. Prajem všetkým občanom Liptovského 
Petra, nech ich prežijú v rodinnej pohode, láske a hojnosti 
a v novom roku 2008 im prajeme hodne zdravia, veľa osob-
ných i pracovných úspechov a životného optimizmu.

Anna Papajová,starostka obce,
poslanci a zamestanci obecného úradu

...a o ľuďoch v nej žijúcich: 
Deti mali dostatok priestoru 
na svoje hry, rodičia s nimi 
trávili voľný čas na ihriskách 
i v menších parkoch, kde spo-
ločne s nimi posedávali a krátili 
si čas i starší občania. Všetko 
vôkol bolo čisté, upravené, 
v kvetinových záhonoch kvitli 
pestrofarebné kvety. Cesty le-
movali živé ploty ale i chodníky 
zo zámkových dlažieb. Nikoho, 
ani len vo sne, nenapadlo ničiť 
autobusové zástavky, odha-
dzovať smeti, či poškodzovať 
opustené budovy a zariadenia. 
Mládež sa stretávala pri rôznej 
schôdzkovej činnosti, orga-
nizovala zaujímavé turistické 
výlety, či pripravovala rôzne 
spoločenské akcie, estrády, 
športové akcie i spomienkové 
stretnutia. To všetko za výdat-
nej podpory iných spoločen-

Zdalo sa mi o  krásnej obci pod Tatrami...
ských organizácií, ktoré v obci 
aktívne pracovali. 

Mladé rodinky si stavali 
rodinné domy v novej staveb-
nej štvrti, iné sa sťahovali do 
novopostavených bytových 
domov. Farebné fasády domov 
oživili prostredie a pútali svojou 
krásou. V celej obci perfektne 
fungoval obecný rozhlas i verej-

né osvetlenie, v zime boli včas 
odhrnuté miestne komunikácie, 
všetci majitelia osobných áut 
mali kde zaparkovať svojich 
miláčikov, verejné priestran-
stvá boli pokosené, živé ploty 
ostrihané, žiadne jamy a vý-
mole na cestách, žiadny odpad 
vyvezený za dedinou. Ľudia sa 
k sebe správali priateľsky a mi-

lo. Všetko bolo tak ako má byť, 
alebo ako by sme si všetci priali. 
Teraz vlastne neviem. Bol to len 
sen, alebo skutočnosť?

Keď sa to tak vezme, je to 
také ťažké? Nie je to až taký 
nedosiahnuteľný cieľ. Musíme 
sa však sami o to postarať. 
Správať sa k veciam verejným 
ako by boli naše vlastné. My 
všetci. Jeden alebo dvaja 
nezmôžu nič. Keď sa k nim 
pridajú viacerí všetko sa dá 
dosiahnuť. Správajme sa 
k sebe tolerantne a priateľsky, 
neničme si našu obec, poďme 
príkladom a určite nebudeme 
sami. Fazóna mŕtveho chrobá-
ka sa už dnes nenosí. Buďme 
hrdí na to, že sme občania Lip-
tovského Petra, vstupnej brány 
do Vysokých Tatier, malebnej 
dedinky na Liptove. 

Anna Papajová,
starostka
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Plán sociálneho a hospo-
dárskeho rozvoja Liptovského 
Petra je dokončený. Bol to prvý 
projekt, na tvorbu ktorého sme 
dostali dvestotisícovú dotáciu 
z Európskej únie. Dôležitosť 
tohoto plánu zvýrazňuje fakt, 
že ide o základný dokument tý-
kajúci sa rozvoja obce a tento 
je potrebné priložiť ku každej 
žiadosti na čerpanie zo štruk-
turálnych fondov. Do jeho 
pripomienkovania sa zapojili 
aj Petrania prostredníctvom 
ankety, ktorú zorganizoval 
obecný úrad. Podľa názo-
ru tvorcu plánu sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja Jána 
Madača, Liptovský Peter je vý-
vojaschopná obec s výhodnou 
polohou medzi hlavnými tu-
ristickými centrami Slovenska 
- Nízkymi a Vysokými Tatrami, 

Sme vývojaschopná obec
disponujúca dobrou dopravnou 
infraštruktúrou. Nevýhodou, 
ktorá môže obmedziť náš 
rozvoj, sú terajšie majet-
kovoprávne pomery. Máme 
totiž príliš veľa vlastníkov na 
drobných pozemkoch. Podľa 
slov starostky A. Papajovej, aj 
tento problém sa v obci snaží-
me vyriešiť, hoci je založený na 
dobrovoľnom rozhodnutí obča-
nov. Obecný úrad pred časom 
oslovil vlastníkov pozemkov 
a vyzval ich k sceľovaniu. Časť 
z nich síce zareagovala, avšak 
k jeho uskutočneniu je potreb-
né získať súhlas nadpolovičnej 
väčšiny vlastníkov, k čomu za-
tiaľ nedošlo. Táto možnosť je 
ale stále otvorená a potrebný 
dotazník si majitelia pozemkov 
môžu kedykoľvek vyzdvihnúť 
na obecnom úrade.

Obecný úrad oslovil fir-
mu špecializovanú na odchyt 
psov, s ktorou uzatvoril do-
hodu o radikálnom znížení ich 
počtov. Koncom novembra jej 
pracovníci navštívili Liptovský 
Peter. Výsledkom bolo 9 chy-
tených a odvezených túlavých 
psov. Pretože si firma na takéto 
návštevy sama robí harmono-

Dňa 27. októbra sa usku-
točnilo v zasadačke Kultúrneho 
domu v Liptovskom  Petre uví-
tanie detí do života. Spoločne 
sme privítali tieto deti: Beatu 
Herichovú, Jakuba Piovarčiho, 
Olíviu Antolovú, Timeu Cibuľo-
vú, Ľubomíra Gajdoša, Ondreja 
Lakotu, Filipa Belka, Olíviu Le-
hotskú, Mareka Mezovského.

Po uvítaní detí do života 
sme pripravili posedenie s jubi-
lujúcimi občanmi.  V príjemnej 

K 1. 1. 2007 žilo v Liptovskom Petre 1 389 obyvateľov. 
Počas roka 2007 sa do obce
prisťahovalo: 28 obyvateľov, z toho 13 mužov a 15 žien,
odsťahovalo: 41 obyvateľov, z toho 18 mužov a 23 žien,
narodilo sa: 12 detí z toho 9 chlapcov a 3 dievčatá,
zomrelo: 5 ľudí, z toho 2 muži a 3 ženy.
K 30. 11. 2007 obec mala 1 383 obyvateľov.

Jubilanti a uvítanie detí
atmosfére si pospomínali na 
svoju mladosť, no porozprá-
vali sa aj o živote v obci a jej 
ďalšom rozvoji.

Medzi tohoročnými ju-
bilantami boli: Anna Baka-
lárová, Ľubomír Jurčo, Júlia 
Kermietová, Ján Gajdoš, Žofia 
Mikolášová, Viliam Dugovič, 
Elena Kermietová, Anežka 
Kurpašová, Darina Mihoková, 
Emília Kunáková, Oldř ich 
Koudela, František Murtin, 

František Ryneš, Mária Ryne-
šová, Emília Švehlová, Elena 
Čatlošová, Ilona Majerechová, 
Oľga Gažová, Svatava Prečo-
vá, Jozef Kysel, Anna Plevová, 
Božena Tomčíková, Ernestína 
Blišťanová, Mária Vongrejová, 
Mária Kompišová, Felicitas 
Barlová, Peter Šintaj.

K spríjemneniu slávnost-
nej atmosféry prispeli deti 
z Materskej školy L. Peter, 
Ľudovej školy umenie a ZŠ na 
Hradnej ul. v L.Hrádku pestrým 
kultúrnym programom.

Chytajú túlavých psov
gram, je isté, že do obce sa 
ešte niekoľkokrát vráti, len nik 
nevie kedy. 

Preto upozorňujeme maji-
teľov, ktorí stoja o svojich mi-
láčikov, aby dodržiavali všetky 
nariadenia týkajúce sa ich 
pohybu. Mohlo by totiž dôjsť 
k nedorozumeniu, ktoré bude 
ťažko riešiteľné. 

• 7. decembra navštívil našu obec Mikuláš s plným košom 
sladkostí. Prišiel na koči spolu so Snehulienkou a čertom. Za 
veľkej účasti detí sa mu podarilo rozsvietiť vianočný stromček 
a všetky dobré deti odmenil sladkým darčekom.
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V polovici septembra 
začal obecný úrad na petran-
skom cintoríne s plánovanou 
a avizovanou rekonštrukciou 
zelene. Táto bola dlhý čas 
zanedbávaná, čo sa napokon 
prejavilo aj na zdravotnom sta-
ve stromov, kríkov nehovoriac 
o množiacich sa sťažnostiach 
občanov, ktorým poškodzo-
vala náhrobky príbuzných. Nie 
je bez zaujímavosti, že časom 
sa z cintorína stal pomerne 
slušný park so 157 stromami, 
z ktorých niektoré majú aj 
200 rokov. To znamená, že 
cintorínska zeleň mala aj svo-
ju hodnotu, ktorú niekoľkokrát 
prehodnotili pracovníci štátnej 
ochrany prírody a ani revitali-
začný projekt, na ktorý obec 
dostala dotáciu 81 tisíc korún 
z Programu obnovy dediny, sa 
nezaobišiel bez odborníkov. Pri 
odstraňovaní stromov ohrozu-
júcich aj bezpečnosť návštev-
níkov cintorína pracovali nielen 
dobrovoľníci z L. Petra, ale aj 
traja stážisti z Francúzska. 

Treba spomenúť, že re-
vitalizácii zelene prechádzala 
ešte v máji výsadba vetrolamu, 
ktorý sa tiahne od prvých by-
toviek v L. Petre až po cintorín 
a tiež po jeho západnej stra-

Po obnove zelene sympózium sôch
ne. Tvoria ho zväčša smreky 
a limby, ktoré v ďalších rokoch 
prispejú k väčšej ochrane cesty 
pred veternými smršťami.

A ako skončilo vyťažené 
drevo? Konáre a ďalšie ne-
použiteľné časti sme odviezli 
spoločnosti Tatra Timber 
v L. Hrádku, hrubšie konáre 
boli použité ako palivové 
drevo, kmene stromov boli 
očistené a odvezené na zimné 
uskladnenie do miestnej píly. 
Podľa informácie starostky A. 
Papajovej, na jar, alebo v lete 
na túto iniciatívu naviaže ďal-
šie podujatie. Nebude ním nič 
menšie, ako sympózium liptov-
ských rezbárov, ktoré sa usku-
toční v spolupráci s hrádockým 
A-projektom. Ľudoví rezbári sa 
z uskladnených stromov budú 
snažiť vytvoriť niekoľko sôch, 
ktoré zostanú trvalou ozdobou 
našej obce. Takto stromy 
z cintorína, ktoré za svojho 
života slúžili mŕtvym, po svo-
jej smrti budú slúžiť živým 
a v trochu zmenenej podobe, 
opäť prispejú k estetike nášho 
životného prostredia. 

Poďakovanie patrí Slo-
venskej agentúre životného 
prostredia - Programu obnovy 
dediny za finančný grant.

Rekonštrukcia autobuso-
vej zastávky (pri novinovom 
stánku) sa ukázala o niečo 
náročnejšia na prípravu, než 
sa pôvodne plánovalo. Táto 
náročnosť (rôzne posudky, 
doporučenia, povolenia) na-
pokon zvýšila aj náklady na 
rekonštrukciu na viac ako 
milión korún, takže jej realizá-
cia prejde do budúceho roku. 
Podľa vyjadrenia starostky A. 
Papajovej, pravdepodobne to 
bude jeden z prvých projektov, 
na ktorý obecný úrad požiada 
dotáciu z európskych fondov. 
Ukázalo sa, že hoci ide len 
o dva prístrešky pre cestujú-
cich, nutne bude treba rozšíriť 

Rekonštrukcia zastávky až na rok
odstavný pás pre autobus, 
čím sa zvýši bezpečnosť v jej 
bezprostrednom okolí. K tomu 
ale bude treba prispôsobiť aj 
dopravné značenia a precho-
dy pre chodcov a tiež nočné 
osvetlenie a informačné tabu-
le. O rekonštrukcii autobusovej 
zastávky na druhej strane ces-
ty (v smere do Vavrišova) sa 
predbežne neuvažuje nakoľko 
sa nedá technicky vyriešiť ta-
kýmto spôsobom. Vzhľadom 
na menšiu hustotu autobuso-
vej dopravy, zastávke v strede 
dediny sa podľa slov starostky, 
dostane menšej údržby, ktorá 
bude zvládnuteľná aj z obec-
ného rozpočtu.

Tesne pred príchodom zimy 
sa na sídlisku pred lesníckymi 
bytovkami začalo s budovaním 
parkovísk. Za obeť im čiastočne 
padli zelené pásy medzi cestou 
a chodníkom. Situáciu s parko-
vaním pred týmito bytovkami 
bolo treba riešiť najmä z hľa-
diska priechodnosti miestnej 
komunikácie počas zimnej 
údržby. Peniaze na tento účel 
obecný úrad vyčlenil z rozpočtu 
ešte v minulom roku. Celkovú 

Pribudlo parkoviskoPribudlo parkovisko
situáciu s parkovaním na ulici 
cez sídlisko to ale nerieši. Auto-
mobilov v tomto kúte Lipt. Petra 
pribúda, takže chvíľami, zvyčaj-
ne cez víkendové popoludnia, je 
cesta preplnená a domáci majú 
s parkovaním problémy. Ako sme 
sa dozvedeli na obecnom úrade, 
podobným spôsobom by sa v bu-
dúcnosti mali riešiť aj kontajne-
ry na odpad a separovaný zber, 
ktoré budú možno aj ohradené 
a zastrešené.   

• Základný kameň na prestavbu budovy bývalej materskej 
školy č. 2 na 5 bytových jednotiek bol položený 19. septembra  
za účasti riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Miroslava 
Kašubu a jeho spolupracovníkov. V súčasnosti sú rekonštrukč-
né práce v plnom prúde. Byty by sa mali kolaudovať v lete 
budúceho roku.
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Krátko 
• Obecné zastupiteľstvo sa konalo 10. decembra. Obsahom rokova-
nia poslancov boli miestne dane a poplatky za odvoz smetí. Podľa 
našich informácií, výška daní sa na budúci rok neznení, o zmenách 
v poplatkoch za odvoz smetí vás budeme informovať.
• Vývoz smetí sa v L. Petre teraz koná každý týždeň.
• Obecný úrad ďakuje Jednote dôchodcov a ostatným dobrovoľ-
ním, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili brigády na  jesennej úprave 
cintorína. 
• Vo februári plánuje OcÚ zorganizovať ples a tak po dlhom čase 
obnoviť túto spoločenskú tradíciu.
• OcÚ ďakuje rodine J. Lehotského, M. Schlégera a ostatným za aktív-
nu pomoc pri údržbe detských preliezok a pieskoviska na sídlisku.

V septembri sa v Národo-
pisnom múzeu konala výstava 
neformálneho združenia ama-
térskych umelcov Art štúdia 
My ´07, na ktorom boli v pre-
kvapujúcom počte zastúpení 
aj Petrania. Na tohoročnom 
salóne My ´07 sme sa stretli 
s mladým 17-ročným Václavom 
Papežom, ktorý spolu so svo-
jimi kolegami z literárno-dra-
matického odboru ZUŠ v L. 
Hrádku predviedli pohybovú 
etudu na motív macedónskej 
svadobnej piesne. Etuda svo-
jou sviežosťou a moderným 
prevedením počas vernisáže 
upútala viacerých divákov 
a zožala veľkú pochvalu. Zo 
sekcie ľudových umelcov tu 
vystavoval svoje sochy i doko-
nalé úžitkové výrobky z dreva 
rezbár Ladislav Stromko, 
ktorý nás v čase trochu vrátil 
do minulosti. Medzi maliarmi 
sa zaskvela Lubica Uličná. Na 
svojich obrazoch nás voviedla 
do starých dedinských zákutí, 

Máme silný kultúrny potenciál
ktoré vytvárajú čarovné, roma-
tické kompozície. Žiaľ aj tieto 
rokmi miznú do nenávratna. 
Milan Šušlík sa predstavil sl-
nečnicami, ktoré priam vyzývali 
tie Van Goghove na súboj, ale 
tiež Kriváňom, kopcom, ktorý 
nás pri pohľade smerom na vý-
chod vždy fascinuje. Opäť sme 
sa tu stretli s fotografiami Petra 
Laučíka z tohoročného Rumun-
ska, kde v horách vyrastajú 
honosné paláce, popri cestách 
nové Las Vegas, snažiace sa 
zahladiť šedivé stopy a biedu 
minulosti. Samozrejme, na 
výstave nechýbali ani reliéfy 
Milana Mikoláša, určené ná-
ročnejšiemu divákovi, ktoré 
cez jazyk symbolov siahajú 
k vekým záhadám vedy a dá 
sa povedať, že až k jej hra-
niciam, pri ktorých človek 
zostane stáť v tichu a v úžase 
nad možným. 

Ak niekedy trochu s po-
vzdychom hovoríme,že Lip-
tovský Peter bola v minulosti 
kultúrna dedina, je to pravda, 
ale rovnako to platí o nej aj 
dnes. Hoci sa zmenili spolo-
čenské podmienky, kultúra 
je zastúpená v ľuďoch, takže 
rodná obec Martina Martinčeka 
sa veru nemá za čo hanbiť. Na-
pokon, ten kultúrny potenciál 
obce nemôžeme zúžiť len na 
členov Art štúdia, pretože sú tu 
aj ďalší. Napríklad, fotograf Pe-
ter Illeš (člen Art štúdia), ktorý 
je Petranom na celý osemho-
dinový pracovný úväzok... 
hudobníčka Alena Laučíková 
(členka Art štúdia).

• Milan Mikoláš

• Ladislav Stromko

• Václav Pápež • Peter Laučík

• Milan Šušlík

• Ľubica Uličná
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