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Malý záujem o rozvoj
Ako sme informovali
v poslednom čísle Spravodaja,
obecný úrad sa pustil do spracovania Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, ktorý je
základným dokumentom pre
získanie financií z európskych
fondov. Na stretnutie poslancov
a občanov s autorom plánu
Jánom Madačom z Univerzity
M. Bela v B. Bystrici okrem
poslancov prišlo iba 5 občanov.
Napriek tomu sa v kultúrnom
dome rozvinula zaujímavá diskusia o rozvoji Lipt. Petra. Ako
nás informovala starostka Anna
Papajová, z anketných dotazníkov zameraných na túto tému sa
im od občanov vrátilo takmer 40.
Nižší záujem o túto tému zdôvodnila nezvykom zúčastňovať

Nová zastávka
Autobusovú zastávku pri
novinovom stánku vymení obecný úrad za novú. Práce by sa
mali začať v auguste. Súčasťou
rekonštrukcie bude aj rozšírenie
hlavnej cesty o odstavný pruh.

sa na veciach verejných. Obecný
úrad teraz na tému rozvoja plánuje stretnutie s niektorými podnikateľmi. Po spracovaní tohoto
pracovného návrhu, budú mať
občania možnosť opäť doň nahliadnuť na obecnom úrade. Pre
doplnenie, Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja sa spracováva na obdobie do r. 2013. Ide
v ňom o investičné zámery, výstavbu a rozvoj a celkové smerovanie obce v budúcom období
a ďalšie veci, ktoré môžu zlepšiť
život v Liptovskom Petre.
• Viktor Fox z Lipt. Hrádku si vedľa cesty z Jamníka prenajal kus pôdy, alebo lepšie povedané močariska. Už roky pozorujem jeho úsilie o jeho kultiváciu a musím povedať, že sa mu
darí. Jedna za druhou tu vznikajú kamenné záhradky so samorastmi, keď naprší aj s vodou. Za
čas odkedy takto „hospodári” vznikli tu akési podtatranské versaillské záhrady. Najčastejšie ho
v nich stretávame cez víkendy - nosí skaly, vyžína trávu, modeluje terén. Robí to so zaujatím
umelca. Keď sedí a oddychuje, vidieť s akou láskou sa pozerá na svoje dielo. Hoci sám tejto
záľube dosť dobre nerozumiem, vidím, že Viktor Fox má z nej radosť a myslím, že aj o toto
v živote ide. Okrem množstva každodenných povinností, človek by občas mal siahnuť tiež do
sféry čírej radosti. A vôbec pri tom nemusí myslieť na iných... Nedávno, keď som kráčal popri
týchto versillských záhradkách som si povedal, že raz, keď Viktor Fox svoje dielo dokončí, zatlčiem na ich konci alebo začiatku kolík s tabuľkou, na ktorej bude napísaná jednoduchá veta:
Mať radosť! To preto, aby som možno aj sám sebe pripomenul, čo nás to tak v posledných
dobách rýchlo opúšťa a čo je pre život podstatné - radosť z tvorenia.
(plk)
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Nižšie náklady znamenajú nižšie poplatky
V zmysle zákona č. 233/
2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení je obec zodpovedná
za nakladanie s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce. Obec je povinná
aj zabezpečiť alebo umožniť
zber a prepravu komunálnych
odpadov vznikajúcich na jej
území vrátane zabezpečenia
zberných nádob, kde občania
v rámci separovaného zberu
môžu odovzdávať oddelené
zložky komunálnych odpadov.
Odpad je potrebné separovať, čiže triediť podľa
jednotlivých zložiek. Aby boli
vytvorené podmienky na separovanie, aj v našej obci sa

nachádzajú rôzne druhy kontajnerov. Čím zodpovednejšie
pristupujeme k triedeniu, tým
nižšie sú náklady na vývoz
a znehodnotenie komunálneho odpadu, čo v konečnom
dôsledku znamená aj nižší
poplatok za vývoz TKO, ktorý
je povinný uhradiť každý občan
s trvalým pobytom v obci.
Odpad je potrebné triediť
nasledovne:
1. Kontajnery na plasty
slúžia na vyhodenie pet fliaš
a tetrapackov. Fľaše je vhodné vyhodiť stlačené, aby sa
do kontajnera vmestilo čo
najviac.
2. Do kontajnerov na sklo
sa vyhadzuje odpad zo skla.

Pomôže vetrolam?
Popri ceste medzi cintorínom a prvými bytovkami vyrastá
vetrolam. Stromy kombinované
kríkmi by najmä v zimných mesiacoch mali zabrániť prílišnému
zafúkavaniu cesty snehom. Ako
nám povedala starostka Anna
Papajová, ideálna situácia bude,
keď dosiahnu výšku tri metre.
Priebežne sa budú orezávať,

aby zhustli. Dovtedy ich bude
treba chrániť. Obecný úrad
sa rozhodol vetrolam vysadiť
po dlhoročných skúsenostiach
našich občanov, ktorí si v nejedno zimné ráno museli tadiaľto
cestu do Lipt. Hrádku často
prebrodiť, pričom snehový
mantinel nahrnutý traktorom
meral 2,5 metra.

3. Nebezpečný odpad ako
sú staré televízory, práčky,
chladničky, prípadne kovový
šrot sa môže zhromažďovať
pri plechovom stánku, ktorý bol
premiestnený na priestranstvo
za predajňou Jednoty, kde je
vedúca Viera Vážna, prípadne
ho môžete zhromažďovať
doma lebo dvakrát do roka
je zabezpečovaný jeho zber
a odvoz. O termíne vás budeme vždy vopred informovať prostredníctvom letákov
a obecného rozhlasu. Ďalší
nebezpečný odpad ako sú
akumulátory a žiarivky môžete odkladať ku skladu v kultúrnom dome, z južnej strany, kde
je umiestnená vaňa na batérie
a kontajner na žiarivky.
4. Kontajnery na papier
nemáme, ale prebytočný starý papier je možné odovzdať
v Materskej škole v Lipt. Petre.
5. Osobitnou zložkou je
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biologický odpad, ktorý sa
bude znehodnocovať kompostovaním v obecnom kompostovisku.
6. Všetok ostatný odpad
je vhodné vyhadzovať do 110 l
kontajnerov, nachádzajúcich
sa pri bytových domoch a do
110 l kuka nádob pri rodinných
domoch.
Drobný stavebný odpad po
rekonštrukciách bytov a domov
(omietky, dvere, okná, nábytok) sa nesmie ukladať do nádob v obci a už vôbec nie do
kontajnera na cintoríne. Každý
je povinný si na takýto odpad
objednať veľkoobjemový kontajner, resp. zneškodniť ho na
riadenej skládke v L. Hrádku na
vlastné náklady.
Pristupujme čo najzodpovednejšie k triedeniu odpadu,
pretože inak bude musieť
obec zvýšiť poplatok za vývoz
tuhého komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu.

Zaujíma nás váš názor
Priestor, kde sa nachádza novinový stánok je prázdny a roky
nevyužitý. Kedysi sa tu mala postaviť akási polyfunkčná budova,
avšak z tohto plánu zišlo. Dnes sa obecný úrad vracia k podobnej myšlienke, vybudovať v tomto priestore nájomnú bytovku.
Výškou by nepresahovala okolité domy a nachádzali by sa v nej
jedno a dvojizbové byty. Ešte pred tým, ako sa obecný úrad pustí
do príprav stavby, rád by zistil mienku občanov, predovšetkým
z okolitých domov. Pravda je, že tu vizuálne chýba nejaká stavba, ale tiež to, že sme si na tento stav už zvykli. Svoj názor na
tento plán preto môžete kedykoľvek vyjadriť priamo na obecnom
úrade, ale aj prostredníctvom nášho Spravodaja.

• Všimol som si, že čím je dedina novšia, tým viac sa mi
začínajú páčiť jej staré kúty. Pripisujem to môjmu starnutiu
a kostnateniu. Pravdou je, že kedy som mal hosťovi ukázať Liptovský Peter určite by som ho k nim zaviedol, pretože vyjadrujú
jej génia loci i génia tempore (ducha miesta a ducha času), ktorí
sú originálni, jedineční a neopakovateľní. Predstavujú vnútornú
kvalitu nášho životného priestoru. Neviem, ako sa na tento fakt
pozerajú rodení Petrania. Myslím ale, že aj oni si občas povzdychnú, keď im pred očami miznú tieto objekty, ktoré neraz stelesňujú
ich spomienky na domov, mladosť, rodičov i dedov. Myslím si, že
hoci tieto čarovné kúty nemajú veľkú (materiálnu) cenu, majú
pre mnohých z nás veľkú hodnotu, ktorú by sme mali s úctou
opatrovať i zachovávať.
(plk)

Do stredu obce skratkou
Obyvatelia z časti obce Záhrady už nemusia obchádzať niekoľko ulíc, aby sa dostali do stredu Liptovského Petra. Obecný
úrad v uplynulých dňoch rokoval s užívateľom domovej uličky
p. Pačanom, ktorý vyjadril súhlas s ich prechodom. Skratka jeho
dvorom je v súčasnosti možná, zatiaľ však iba na skúšku. Podmienkou je ohľaduplnosť počas dňa a nevyrušovanie nájomníkov
najmä v nočných hodinách.
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• Už tradične oslávili naše deti Deň matiek v kultúrnom dome.
Hoci bola nedeľa sála sa zaplnila do posledného miestečka. Samozrejme nechýbal pekný program, ktorý pripravili škôlkári a školáci
spolu so svojimi učiteľkami za čo im patrí poďakovanie. Obecný
úrad nezabudol ani na Deň detí, ktoré prišli v hojnom počte avšak
pre zlé počasie program nevyšiel celkom podľa predstáv organizátora. Deti v súťažnom zápale tento atmosferický nedostatok
veľmi nevnímali, takže všetko dopadlo dobre.
Snímky: Peter Illeš

Zelený odpad spracovať doma
Obecný úrad vypracoval projekt a podal žiadosť
o finančný príspevok 63 tisíc
korún na zriadenie kompostoviska a kúpu štiepkovača.
Jeho presná lokalita zatiaľ
nie je vybratá, no nachádzať
by sa malo na pozemkoch pri
diaľnici, východne od obce.
Okrem tohoto veľkého kompostoviska na nezužitkovanú
obecnú zeleň, projekt zahŕňa

aj malé kompostovacie zásobníky pre domácnosti. Je ich
15. Občania, ktorí majú o ne
záujem sa môžu prihlásiť na
obecnom úrade. Cieľom je,
aby si ľudia, ktorí majú záhrady, spracovávali kompost
doma. Za určitých podmienok
budú môct samozrejme občania vyvážať zelený odpad zo
záhrad aj na centrálne kompostovisko, ktoré bude ohradené.
Problémom sú v súčasnosti
lúky, ktoré treba udržiavať,
pričom v domácnostiach sa už
negazduje a tak seno niet kde
spotrebovať. Potom sa ocitá,
napríklad, v priekope medzi
potokom Mlynica a hájikom.

To sa predsa nerobí
Rok sa s rokom zišiel, zimu
zahnali teplé slnečné lúče. Roztopili sa posledné zvyšky snehu
a odkryli našu hanbu. Cestovné lístky, ohorky z cigariet,
reklamné letáky sa povaľovali
po celom okolí autobusovej
zastávky v našej peknej obci
Liptovský Peter.
Spomenula som si na príhodu z vlaňajšieho slnečného
leta. Cestou domov ma zo zamyslenia prebrala veta: „Karlíku zvedni ten papír! Tak to teda
ne, to se předse nedělá!”
Dôrazný hlas patril mladej

mamičke, ktorá na prechádzke
s manželom napomenula asi
štvorročného synčeka. Dieťa
tlačilo kočiarik, v ktorom sedela malá sestrička. Matkino
napomenutie ho prinútilo
zohnúť sa, zodvihlo papierik
z cukríka, ktorý pred chvíľkou
odbalilo a podalo ho matke.
Nikde nablízku nebol smetný
kôš, rodinka sa prechádzala
po vedľajšej ceste od cintorína k obci.
Zostala som stáť v nemom
úžase. Bola som taká prekvapená reakciou mladej mamič-
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Bude záujem o sceľovanie pôdy?
Liptovský Peter so svojim okolím je pre investorov
zaujímavá lokalita. Problém,
prečo sa tu neusadia spočíva
v tom, že obec nemá dostatok
vlastných pozemkov, ktoré by
im mohla ponúknuť na podnikanie.
Väčšina pozemkov je totiž
v rukách súkromných majiteľov, ktorých rady rokmi a dedením narástli na neuveriteľné
čísla. V mnohých prípadoch je
situácia na jednotlivých parcelách taká neprehľadná, že
ich predaj, kúpa, či prenájom
práve z tohoto dôvodu sú
takmer nemožné. Aj toto je
jeden z dôvodov, prečo chce
Pozemkový úrad v Liptovskom

Mikuláši urobiť v našej obci
prieskum, výsledkom ktorého
by bolo sceľovanie pozemkov.
Ide o druhú fázu ROEP-ky
(registra obnovenej evidencie
pozemkov). V týchto dňoch
dostanú občania do svojich
poštových schránok anketové
lístky, na ktorých by majitelia
pôdy mali vyjadriť svoj názor,
či so sceľovaním zdedených
osminiek, šestnástiniek, či tridsatiniek súhlasia, alebo nie.
Upozorňujeme, že v ankete
nejde o viac, ako o zistenie
záujmu. Len v prípade, ak
nadpolovičná väčšina vyjadrí
svoj súhlas, pozemkový úrad
by začal pripravovať uskutočnenie tejto akcie.

Dostali sme grant
Z Programu rozvoja vidieka, nadácie Ekopolis, dostala obec
grant 81 tisíc korún na revitalizáciu cintorína. Projektu obnovy sa
týka úpravy zelene, najmä tuji a líp, z ktorých časť je určená na
výrub. Samozrejme, nepôjde o veľké množstvá. Na petranskom
cintoríne je v súčasnosti 51 líp, 67 tuji a asi 30 ďalších drevín.
ky, že som jej nestihla vyjadriť
svoju hlbokú úctu.
Áno, výchovou v rodine
v útlom detstve sa začína naša
láska k prírode, k tomu daru,
ktorý sme dostali, aby sme ho
chránili a zveľaďovali.
V našej obci sa neustále
niečo buduje skrášľuje. Ale
my všetci sa musíme o čistotu,
príjemné prostredie nášho bydliska starať. Veď naša dedinka,
ktorá nedávno oslávila 720. výročie svojho vzniku, je bránou
do Vysokých Tatier. Nech nás
neupozorňujú cudzinci, hostia
našej obce na to, čo je našou
povinnosťou a malo by aj byť

srdcovou záležitosťou všetkých
Petranov.
Pamätám sa na svoje detstvo. Každú sobotu som zametala nielen podstienku pri dome
a chodník pred bránou dvora,
ale aj cestu. Ráno čo ráno sme
vyháňali na pašu husi aj kravky,
ale v nedeľu sme išli do kostola
po vyzametanej ulici.
Doba sa zmenila. Kravky
v dedine už nikto nechová, ani
húsky nevídať. Pri autobusových zastávkach sú odpadové
koše. Verím, že aj nás, domácich vyzvú k tomu, aby sme sa
tešili z čistého prostredia. Veď
to patrí všetkým.
(KB)
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Predložka
7. pád

Chem.
značka
osmia

Túz
Chem. značka hliníka
Náhradný
diel (skr.)

Raj

Chem. značka astátu

Ľud (česky)

Nariasuj

Kráľ zvierat

Odpočívaj

Patriaci Ide

Nafúkala

Fínske
mesto
4. časť
tajničky
Španielska
rieka

Druh
pracieho
prášku

Pomáha
chorým

ŠPZ Loun

Zubná
sklovina
(lek.)
Nemecká
rieka
Revanie
Značka
ruských
lietadiel

Užíval si
(slang.)
V, vnútri
(lek.)

Letci

7. časť
tajničky

Poranenie

Poľoval
Okraj,
obruba

Prenajal
Lesklý náter
Opojil si

6. časť
tajničky

Športová
taška

5. časť
tajničky

Ukazovacie
zámeno

Vsadila
do hry

Mesto
v Etiópii

Otec
(detsky)

Strešná
krytina

1. časť
tajničky

A podobne
(skr.)

POMOC:
ALIBO,
LAPA

Tkáčsky
stroj

1000 kg

Brazílske
mesto

Mesto
v Mexiku
Podmien.
spojka

Strach

Bodal, pichal

Rímska
dvojka

Značka
ústnej vody
Perzský
prozaik

Ručiteľ
na zmenke
Lovkyňa
perlorodiek

Organizácia
spojených
národov

Vokalizovaná
predložka

Krík

Dôvera
(angl.)
Vodivý
materiál
Útok

3. časť
tajničky
Chem. značka radónu
2. časť
tajničky
Vodca
Hunov

Židovský
prorok

Amperzávit
(skr.)
Behal okolo

Súkr. bezpeč. služba

LP
Ostal stáť
Mesto,
priehrada
v Egypte

LP
Lietanie
Značka
kozmetiky
Staré meno
Grécka
Múza
ľúbostného
básnictva
Nástroj
na šitie
Bočná strana
Cicavec
z pralesa
Jedol
(detsky)

LP

Spoločenská
rubrika
K 30. júlu 2007 mala
obec Liptovský Peter 1389
obyvateľov. V prvom polroku
sa do obce prisťahovalo 17
obyvateľov z toho 11 mužov
a 6 žien, odsťahovalo sa 19
obyvateľov z toho 7 mužov
a 12 žien, narodilo sa 5 detí
z toho 4 chlapci a 1 dievča,
zomreli 3 ľudia z toho 1 muž
a 2 ženy.

Zasmejme sa

Cudzie
ženské
meno

LP
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Časť tváre

Tešil sa,
oslavoval

Druh alpy

POMOC:
VAASA,
TAJO
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• Ste mladý, vzdelaný,
múdry a komunikatívny?! Ste
pripravený pracovať s plným
nasadením?! Chcete zarábať
150 tisíc mesačne a cestovať
po celom svete? Ak áno, tak
choďte do čerta! My hľadáme
tesára!
• Rabín a kňaz sú susedia.
Kňaz sa rozhodne urobiť dobrý skutok a tak umyje rabínovi
strašne špinavé auto. Rabín sa
naštve a odreže kňazovi výfuk
na jeho aute. Kňaz mu povie:
Prečo si to urobil? Rabín mu
povie: Keď ty mi môžeš auto
pokrstiť tak ja ti ho môžem
obrezať!
• Sedia raz vyhladovaní študenti na internáte a fantazírujú:
„Čo takto začať chovať prasa?”
„Ti hrabe, nie? Čo tá
špina? A ten smrad?”
„Si zvykneme...”
• Idú dvaja policajti po
ZOO. Jeden uvidí ťavu a vraví
druhému: „Pozri, ako zmlátili
toho koňa!”
• Lupič prepadne záhoráka
a zbije ho ako koňa. Nakoniec
sa zmocní jeho peňaženky
a nájde tam 250 Sk! „Si somár,
alebo čo? To si sa dal zmlátiť
pre 250 Sk?” „Niéé, ja som
si myslel, že si chcel zobrať
tých 10 000, čo mam v ľavej
fusakli!”
Správne riešenie krížovky
môžete doručiť na obecný
úrad do 30. júla. Traja
úspešní riešitelia budú
odmenení.
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