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ROČNÍK I.

NOVEMBER 2006

Zbor má nového farára
V preplnenom chráme Božom sa 17. septembra konala
inštalácia zborového farára
Maria Činčuráka a uvedenie
do funkcie zborového dozorcu
Vladimíra Šimoviča.
V inštalačnom príhovore
a úvode zborového dozorcu
seniorka LOS Katarína Hudáková vyzdvihla cieľ – službu
Hospodinu. Podľa jej slov, farár
je pre ľudí, má ich viesť k viere, pokore, pokániu a spáse,
nevzdávať sa v ťažkostiach.

Po príhovore nasledovala
slávnostná kázeň biskupa Igora Mišinu, v ktorej poukázal na
nevyhnutnosť dodržiavania slova Božieho v povolaní i v celom
živote. V ďalšej časti, ako býva
pri týchto slávnostiach zvykom,
odzneli pozdravy hostí. Dozorca LOS Ing. arch. Ondrej
Mrlian zdôrazňoval význam
spoločenstva a naslúchania
tomu druhému. Poprial pokoj
a dobré spoločenstvo celému
zboru. Z Hnileckej doliny pozdravil inštalovaného a dozorcu
farár V. Schvarcz . Osobné spomienky prežité spolu priblížil
farár Daniel Midriak zo Svitu.
K nim sa pripojili aj dovalovský
farár Peter Mihoč, donedávna
administrátor tunajšieho zboru
a poddozorca zboru Ján Vlček.
Ten zhodnotil predchádzajúcu
situáciu v zbore a poďakoval
predsedníctvu za uvedenie
brata farára do funkcie. Za
Bratskú jednotu baptistov vo
Vavrišove, s ktorou má zbor
dobrú spoluprácu, pozdravil

Stretneme sa pri volebných urnách
Komununálne voľby sú
predo dverami. Pri volebnej
urne sa občania Liptovského
Petra stretnú 2. decembra
v kultúrnom dome, vo volebnej miestnosti, ktorá bude
otvorená od 7. do 20. hodiny.
Na jednom z posledných obecných zastupiteľstiev poslanci
odsúhlasili, že budeme tvoriť
jeden volebný okrsok a spomedzi kandidátov začiarkneme, podľa svojho výberu,
budúcich deviatich poslancov.

Avšak ešte pred týmto aktom
sa 24. novembra o 18. h
v Kultúrnom dome stretneme
s kandidátmi na predstavovaní, kde sa s nimi bližšie
zoznámime. Na predstavenie kandidátov treba prísť
kvôli poznaniu a rovnako aj
k voľbám. Jednak preto, aby
sme svojim hlasom potvrdili
spokojnosť s vedením obce,
alebo voľbou nového poslanca vyjadrili svoju vôľu po
zmene.
(red)

Kandidáti na starostu
Banáš Jaroslav, 48 r., podnikateľ (nezávislý)
Grendelová Emília, 59 r., bezp. pracovníčka (ĽS-HZDS, SNS)
Kubániová Zdenka, Ing., 41 r., manažérka (nezávislá)
Lojdl Pavol, Ing, 53 r., technik (nezávislý)
Palider Ján, 41 r., riaditeľ (ANO)
Papajová Anna, 43 r., ekonómka (Smer – SD)

kazateľ Július Stupka. Na záver
sa k zhromaždeným prihovoril
inštalovaný farár Mario Činčurák. Poďakoval Pánu Bohu za
to, že ho pred rokmi povolal
do svojej služby, neustále ho
vedie svojim Duchom Svätým.
Zároveň ho v modlitbe prosil,
aby mu aj v budúcich rokoch
dal silu pomáhať slabým a tr-
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piacim. Zboru poďakoval za
to, že sa rozhodol a prejavil
dôveru pri voľbe jeho osoby.
Podobne aj uvedený dozorca
Vladimír Šimovič, sa okrem
iného poďakoval za rodičovskú výchovu, ktorá ho viedla
k tomu, aby mohol vykonávať
túto prácu.
Mária Zaťková

• Klub dôchodcov z Lipt. Petra usporiadal pri príležitosti osláv
720. výročia prvej zmienky o obci výstavku prác svojich členov Krása a zručnosť. Okrem ručných prác obsahovala aj ukážky liečivých
bylín z okolia. Súčasťou výstavy boli tiež fotografie a dokumenty
týkajúce sa života našich predkov v minulosti.
Peter Illéš

Kandidáti na poslancov
Belobrad Ľubomír, Ing. 39 r., techn. pracovník (Smer – SD)
Gajdoš Ľubomír, 56 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Grendelová Emília, 59 r., bezpečn. pracovník (ĽS – HZDS)
Karas Jaromír, 50 r., zámočník (nezávislý)
Kelčík Milan, Ing., 46 r., technik (Smer – SD)
Krčula Miroslav, 49 r., elektrikár (nezávislý)
Krivošová Jana, 51 r., vedúca strav. prevádzky (ĽS – HZDS)
Kurpaš Ján, Ing., 51 r., správca sietí (ĽS – HZDS)
Majer Milan, 52 r., vodič (nezávislý)
Masarovič Jozef, 37., podnikateľ (nezávislý)
Mezovská Daniela, 24., zdravotná sestra (Smer – SD)
Orieška Ľubomír, Ing., 49 r., dozorca skládky (nezávislý)
Pačan Ján, Mgr., 37 r., právnik (ĽS – HZDS)
Palider Ján, 41 r., riaditeľ (ANO)
Smida Libor, Ing., 50 r. technik (Smer – SD)
Stupka Miloslav, 48 r., podnikateľ (Smer – SD)
Stupková Ľudmila, 40 r., vedúca predajne (ĽS – HZDS)
Šlauka Pavel, 59 r., učiteľ (SDKÚ – DS)
Tkáčová Janka, Bc., 42 r., štátna zamestnankyňa (KDH)
Uličná Ľubica, 54. r., ekonómka (ĽS - HZDS)
Urbanová Anna, Ing., 30. r., bank. pracovníčka (ĽS – HZDS)
Vidhold Ján, Ing., 53 r., technik (Smer – SD)
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Oslávili sme 720 rokov
September v L. Petre patril oslavám
720. výročia prvej písomnej zmienky
o obci. Veľmi pekný úvod k ním vytvorila výstava Zručnosť a krása, ktorá bola
verejnosti sprístupnená v kultúrnom
dome v stredu, 20. septembra.
Slávnostná časť osláv sa konala
v piatok, v podvečer. Začala promenádnym koncertom dychovej hudby, ktorý slúžil aj ako pozvánka na tieto oslavy.
Po ňom, za účasti najbližších príbuzných,
nasledovalo odhalenie pamätných tabulí,
našim dvom nesporne najvýznamnejším
rodákom M. Martinčekovi - fotografovi
európskej úrovne a F. Čatlošovi – politikovi, ktorý zo svojho postu počas SNP
ovplyvnil dejiny Slovenska. Záver dňa
patril slávnostnému zasadnutiu obecného zastupiteľstva. Počas neho si z rúk
starostu Ing. P. Lojdla prevzali ocenenie
občania, ktorí sa dlhoročnou obetavou
prácou zaslúžili o rozvoj L. Petra. Boli
medzi nimi: Peter Stacho, Ľubomír Gajdoš st., Štefan Slivoš, Pavel Uličný, Pavel
Bakalár, Ján Jurík, Vladimír Čatloš, Anna
Daňová, Alica Tomčíková, Darina Cibu-

ľová, Emília Krivošová, Eva Koudelová,
Milan Krivoš st., Dušan Uličný.
Dobrú atmosféru večera, pred zaplnenou sálou kultúrneho domu, umocnilo
vystúpenie detí z MŠ a tanečného súboru
Jessica.
Nasledujúci slnečný, sobotný deň
sa niesol už v uvolnenej nálade ľudovej
veselice. Deti z obce od rána kreslili na
chodník maľby a rozvážali sa po dedina
na koči. Dospelí zasa súťažili napríklad
v zatĺkaní klincov. V tejto disciplíne
z mužov na prvých miestach skončili
Michal Piovarči, Emil Drugaj, Ján Toráč.
Zo žien Anna Tomčíková, Mária Hazyová, Anna Scholtzová. V súťaži varenia
halušiek vyhralo družstvo, stála, zohratá
štvorica (Ivan Stupka, Emil Drugaj, Eva
Schlégerová a Anna Papajová). Druhé
bolo družstvo z Liptovského Hrádku pod
vedením Jána Matejbusa a tretie družstvo z obce (Ján Toráč, Anton Szilágyi,
Zdenko Vongrej a Ladislav Moravčík). Samozrejme, nechýbal
dobrý guláš a všetko, čo k nemu na takejto oslave patrí.
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Pár slov pred blížiacimi sa voľbami alebo o čom to vlastne je?
Samospráva sa v posledných rokoch zmenila. Prvýkrát
po roku 1990, keď bola obnovená, druhýkrát v roku
2003 s reformou verejnej
správy. V mestách a obciach
je dnes neporovnateľne viac
práce, pretože sa zvýšil rozsah
kompetencií, pribudli stovky
nových zákonov nariadení
a smerníc, ktoré starostovia
musia zvládnuť. Ak sme ich
niekedy hodnotili podľa vybudovaných metrov chodníkov, či kanalizácie, dnes tu
už celkom neplatí. Kvantum
neviditeľnej práce si musia
odúradovať aj po pracovnej
dobe. Voliči by o tom mali
byť informovaní a kandidáti
na starostu by to mali tiež vedieť, že pri voľbách nejde ani
tak o ich ochotu, ale o schopnosť vysporiadať sa s týmito
novými úlohami. Ak hovoríme
o náročnosti tejto funkcie,
nie je to náhoda. Realita je
proste taká, funkcia starostu
je náročná predovšetkým na
čas. V pracovnej pohotovosti
je 24 hodín denne, vrátane

sobôt, nedieľ a sviatkov. Občania ich často vyhľadávajú
i aj v neskorých večerných
hodinách, v súkromí, pričom
do ich úradovania a problémov
zatiahnú celu rodinu, ktorá
funguje na úrovni telefónneho odkazovača. Takže je to
aj o strate súkromia a o tom,
že kandidát na starostu musí
mať za sebou výdatnú podporu minimálne manželky.
Občanom totiž táto funkcia
ešte stále splýva s postavou
richtára z 19. storočia, ktorý
mal výkonnú, rozhodovaciu
aj súdnu právomoc a ďalej
sa naň obracajú s vyložene
súkromnými osobnými problémami, respektíve vkladajú
do tejto funkcie neprimerané
očakávania. Aj tu treba napríklad vedieť, že starosta v obci
môže veľa, ale určite nie všetko. Na jednej strane je obmedzený legislatívou, ktorú musí
rešpektovať, na druhej strane
na obecnom úrade nerozhoduje on, ale poslanci, ktorí
na zastupiteľstvách za všetky
dôležité rozhodnutia dvíhajú

ruky. Starosta nehlasuje, pri
rokovaní ich môže svojimi vedomosťami a argumentmi iba
usmerniť. Tak isto komunikáciu medzi občanom a obecným
úradom nezabezpečuje len
starosta, ale aj poslanci, ktorí
môžu zvolať verejné zhromaždenia a prizvať na ne starostu.
Z toho vyplýva, že väčší dôraz
ako na výber starostu, by voliči mali klásť na kvalitný výber
svojich poslancov. Obecné
zastupiteľstvo by malo byť
harmonicky vyváženým kolektívom (muži, ženy, mladí,
starší) a pri jeho tvorbe (robí
ju volič) by sa malo dbať aj na
to, aby sa po voľbách v obci
zabezpečila aká taká kontinuita. Je to skoro ideál a ťažko to
pri voľbách dosiahnuť, pretože
koľko ľudí, toľko názorov... Je
ale zlé, a je to na úkor občanov a obce, ak starosta dobre
nevychádza s poslancami. Treba tiež povedať, že na dedine
politické strany nemajú taký
význam ako vo veľkých mestách a preto zvyčajne vôbec
nie sú v spomenutom vzťahu

kameňom úrazu. Kandidáti
ich využívajú viac na to, aby
si zjednodušili kandidatúru
– nemusia ponižujúco behať
po dedine s papierom v ruke
a zháňať podpisy. Ďalšou neoceniteľnou vlastnosťou kandidátov na starostu i poslancov
je schopnosť spolupracovať.
Spolupráca zabezpečuje vzťahy a fungovanie vnútri obce
ale aj navonok. Dnes treba
komunikovať aj s ostatnými
obcami, so samosprávnymi
záujmovými združeniami,
kde sa hľadajú riešenia na
problémy, ktoré obec sama
nezvláda.
Toto všetko a možno aj
viac treba vziať pri rozhodovaní o kandidátoch. Voliči by
sa pri ich výbere, mali dosť
odoosobniť, nechať bokom
súkromné sympatie, rodinné,
priateľské, klanové, či stranícke vzťahy a hľadieť skôr
na odbornosť a schopnosti
ľudí, o ktorých sa chystajú
rozhodnúť. Jedeným slovom,
viac hľadieť na celok, na obec,
na perspektívu.
(plk)
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Pomôcky:
EOL,
ALARICH,
PINO

Trpasličí
kmeň

Väčší dom
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• Privítali sme •
(od vydania posledného čísla
časopisu)
Michaela Murínová
4. 6. 2006, L. Peter 255
René Kertész
25. 7. 2006, L. Peter 14
Beata Herichová
11. 10. 2006, L. Peter 255

Prejav
veselosti

5. časť
tajničky
4. časť
tajničky

Úprava vlasov

Mestský úrad

Historická
zbraň
Peňažná
sústava

Myseľ (lek.)

Druh
krytiny

Hranice
Sadili

Tak (čes.)
Odnášali

Kryštalická
bridlica

Biely šport

Klebetnice
(ľud.)
Strácal

Snívali

• Rozlúčili sme sa •
Marta Javorová
16. 9. 2006, L. Peter 243
Ján Gajdoš
17. 10. 2006, L. Peter 257

Železničné
staviteľstvo

Ženské meno
Danica (dom.)

Časť dňa
Kameň

Poháňala
Rakúska
rieka

Zahnivalo

Éra
Eso (angl.)

2. časť
tajničky

Osobné
zámeno

Zober (čes.)

Potopená loď

Lesná šelma

Prišiel som
(lat.)

Kancelárska
skratka
Druh cukríkov

Ocenenie
Časť hlavy

Budova

Mech

Vizigotský
kráľ
Grécky boh
vetrov
Osobné
zámeno
Dvojice

Niečo (čes.)

Okresný výbor

Kyslá
pochutina
Značka
Maroka
Obrnený
transportér
Číslovka
Druh jaštera
Nepožila
tekutinu
Zosobášili
Časť voza
Ladislav
(dom.)

Robila
na stave
Opak
čiernych

Starší typ
stíhačky

Výkonný
výbor

Európska
únia
(skr.)
Morský
sediment

Nepripravil
varením

3. časť
tajničky

EČV Levoče

Vládca
imanátu

Robotník
na stavbe

Mužské
meno
Značka
ruských
lietadiel

Člen starogerm. kmeňa

Patriaci Erovi

1. časť
tajničky

Robilo opäť

Krátko
• Slávnostné uvítanie
detí do života a posedenie
s jubilujúcimi občanmi sa
konalo 21. októbra na obecnom úrade. Uvítali sme 4 deti,
a poblahopriali 18 jubilantom.
Kultúrny program zabezpečili
deti MŠ v L. Petre, ZŠ a ZUŠ
v L. Hrádku.
• Obecný úrad má novú
mailovú adresu: liptovsky.peter@magnet.sk.
• Smeti zo 110-litrových
nádob sa budú od 1. 12. 2006
vyvážať každý týždeň. Prípadné zmeny budú oznámené
obecným rozhlasom.
• V rámci zvyšovania telesnej kultúry mladých poskytuje
obecný úrad každú stredu od
13.30 do 16.30 h sálu v kultúrnom dome na hranie stolného
tenisu. Pozývame všetkých.
Víťazmi krížovky uverejnenej v poslednom spravodaji
boli: Marek Kropáč (L. Peter
252), Richard Jurík (L. Peter
252), Jolana Dundeková (L.
Peter 180). Všetci vyhrávajú
150-korunovú poukážku na
nákup tovaru v predajni Ing.
Stanislava Stupku.

Neprirodzene

Vyhráva

Talianske
mesto

Zámer

Dĺžka sukní

Ženské meno

Stav
bez vojny

Vodná
elektráreň
(skr.)
Sibírsky
veľtok
Pohyb
kyvadla
Staršia
značka
žiletiek
Nástupište
Ruská rieka

Spoločenská
rubrika

Správne riešenie krížovky
môžete doručiť na obecný
úrad do 30. novembra.
Traja úspešní riešitelia
budú obmenení.
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