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Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.

Krásne Vianoce 2012 praje všetkým občanom
starostka Anna Papajová, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci OcÚ

Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.

A opäť je tu čas najkraj-
ších sviatkov v roku, čas, na 
ktorý už všetci netrpezlivo 
čakáme. Čas, kedy otvárame 
svoje srdcia, kedy sme než-
nejší, milší, láskavejší. Sme so 
svojimi najbližšími a cítime tú 
ničím nenahraditeľnú rodinnú 
lásku, to rodinné puto, ktoré 
nás spája. Každé Vianoce majú 
svoje neobyčajné čaro a každé 
sú plné láskavosti, porozume-

Vážení spoluobčania!
nia, spokojnosti a spolupatrič-
nosti. Toto posolstvo máme 
zachované vo svojich spo-
mienkach a srdciach a radi ho 
odovzdávame našim deťom.

Verím, že sa všetci poschá-
dzate a že spolu zasadnete za 
prestretý štedrý stôl naplnený 
tradičnými vianočnými dobro-
tami a pri rozsvietenom strom-
čeku prežijete ničím nerušené 
pokojné a radostné chvíle. 

Želám nám všetkým, aby 
sme aj v tejto dobe našli ces-
tu k sebe, aby sme si vedeli 
odpustiť, zabudnúť, ak nám 
niekto ublížil a aby sme sa 
vzájomne povzbudili do ďal-
ších dní, do nového roku 2013 
a hlavne, aby sme zostali ľuď-
mi, ľuďmi, ktorí vedia pomôcť 
a ktorí aj pomôžu.

V mene celého obecného 
zastupiteľstva, pracovníkov 
obecného úradu, ale aj osob-
ne - za seba - želám vám 
do nastávajúcich krásnych 
Vianočných dní, nech sú plné 
porozumenia. Prajem vám aby 
ste v Novom roku prežili veľa 
osobných a pracovných úspe-
chov a vedeli sa tešiť zo života. 
Veľa zdravia, lásky, vnútornej 
sily a pokoj v duši. 
Anna Papajová, starostka

Dobrá správa dorazila 
koncom roka na obecný úrad. 
Ministerstvo hospodárstva SR 
odsúhlasilo obci starší projekt 
z roku 2010 na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia v hod-
note 237-tisíc eur. Projekt sa 
bude realizovať okamžite po 
podpísaní zmluvy, v niekto-

Nové osvetlenie prinesie úspory
tento účel získali z Miestnej 
akčnej skupiny (MAS) Horný 
Liptov. 

Smerovníky pre cyklotu-
ristov sú inštalované od mosta 
cez Belú, stred obce, časť Pešti 
do Vavrišova a Pribyliny. Z MAS 
sme požiadali aj o vyznačenie 
ďalšej cyklotrasy s možnosťou 
vybudovania časti chodníka na 
sídlisku. Táto cyklotrasa vedie 
od lavičky cez Belú, sídlisko až 
k mostu ponad diaľnicu, kde sa 
otáča do Podturne. Počas roka 
pribudli do domu smútku nové 
drevené, čalunené lavice, kto-
ré obecný úrad zabezpečil so 
svojho rozpočtu. V Liptovskom 
Petre tiež pribudlo 5 kontajne-
rov na papier a jeden špeciál-
ny na staré šatstvo, ktorý je 
umiestnený pri obecnom úra-
de. Práce na obnove neustali 
ani počas zimy. Obecný úrad 
sa v súčasnosti venuje „indoo-
rovým” aktivitám v kultúrnom 
dobe, kde pri sále rekonštruuje 
sociálne zariadenia.

Už na jar budúceho roka 
by mal v Liptovskom Petre 
pribudnúť chodník za odboč-
kou z hlavnej cesty na sídlis-

rom z jarných mesiacov. Nové 
osvetlenie v Liptovskom Petre 
by malo priniesť 37-percent-
nú úsporu elektrickej energie, 
teda aj neustále sa zvyšujúcich 
nákladov. 

V tomto roku sa urobila 
rekonštrukcia chodníka okolo 
parku a vyznačenie cyklotra-
sy. Financie, 50 000 €, sme na (Pokračovanie na 2. str.)

• Svätý Mikuláš rozsvietil stromček, rozdal deťom darčeky 
a odišiel z Liptovského Petra s prázdnym košom.
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Naším cieľom s Arsi na 
septembrových Majstrovstvách 
Európy v Prahe bolo uspieť 
lepšie ako na Majstrovstvách 
sveta v máji v Salzburgu, 
čiže vyšplhať sa vyššie ako 
na 17. miesto. Vedela som, 
že to nebude jednoduché, 
keďže do Prahy prišli skvelé 
tímy z Dánska, Švédska, Švaj-
čiarska, Nemecka, Belgicka, 
Nórska,Holandska, Maďarska, 
Francúzska, Česka i obávaného 
Ruska a Azerbaidžanu.

Prvý deň sme začali hee-
lworkom, čiže prácou psa pri 
nohe psovoda, ktorý sa nesmie 
od neho počas celej zostavy 
vzdialiť na viac ako 2 metre. 
Boduje sa jeho presnosť i drža-
nie správnych pozícii. Náš štart 
s Arsinkou v tejto divízii možno 
označovať ako historicky prvý 
štart Slovenky v heelworku, 

Chýbalo len trošičku šťastia
a preto sme veľké očakávania 
nemali. Naša zostava na tem-
peramentnú španielsku hudbu 
spolu s kostýmom zaujala 
rozhodkyne a my sme sa ocitli 
na 11 mieste (z tridsiatky štar-
tujúcich), tesne pod finálovou 
desiatkou! Chýbalo len trošičku 
šťastia.

Druhý deň bojovalo o top 
desiatku v divízii freestyle (voľ-
nom štýle) 47 štartujúcich. My 
sme predviedli emotívny príbeh 
Hirošimy a vošli sme do finále 
ako šiesta najlepšia choreogra-
fia. Finále sa konalo popoludní, 
keď sa už Arsina únava podpí-
sala pod jej výkon, ktorý nebol 
taký presný ako dopoludnia 
a odsunul nás na 8. miesto. Aj 
tak to bol veľký úspech, z kto-
rého sa nesmierne teším!

Monika Olšovská 
a Arsinoe z Ríše Wa

Nové osvetlenie prinesie úspory

ko. Pri jeho stavbe sa použijú 
prostriedky z vlastných zdrojov. 
Otázka, či budú peniaze z iných 
ako z rozpočtových zdroj, kto-
ré budeme môcť nasmerovať 
do rozvoja ešte len čaká na 
zodpovedanie. Obecný úrad 
teraz čaká ako dopadnú jeho 
projekty napríklad, na obnovu 
dediny, v ktorom Slovenskú 
agentúru životného prostredia 

požiadal o 5 000 €. V rámci 
tohto projektu, obec plánuje 
pokračovať v obnove parku, 
kde by  sa malo zrekonštruo-
vať oplotenie a z východnej 
strany by sa mal organicky 
pripojiť ku kultúrnemu domu. 
Ďalšie podané projekty sa týka-
jú ihriska pre deti do 14 rokov 
a tiež rekonštrukcie cesty od 
križovatky na hlavnej ceste ku 
kultúrnemu domu. 

Na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa ko-
nalo 10. decembra poslanci 
uznesením č. 24/2012 schválili 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady. V zmysle ustano-
vení novelizovaného zákona 
č. 582/2004 Z. z. v platnom 
znení boli doň zapracované 
podmienky pre vyrubovanie 
poplatku za komunálny odpad 
a zníženie poplatku. 

Zmenu nezabudnite ohlásiť
Z obsahu citujeme najdôle-

žitejšiu časť: sadzba poplatku je 
0,042 € za osobu a jeden kalen-
dárny deň. Poplatník je povinný 
do 30 dní ohlásiť vznik alebo 
zánik povinnosti platiť poplatok 
na tlačive - Ohlásenie vzniku, 
zániku poplatkovej povinnosti 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady, ktoré je 
zverejnené na webovej stránke 
obce. Obec vráti poplatok alebo 
jeho pomernú časť poplatníko-
vi, ktorému zanikla v priebehu 
zdaňovacieho obdobia povin-

nosť platiť poplatok na základe 
splnenia ohlasovacej povinnosti 
a predloženia žiadosti. 

Obec poplatok zníži podľa 
najnižšej sadzby alebo odpustí 
na obdobie, za ktoré poplatník 
obci preukáže, že viac ako 90 
dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval 
na území obce a to na základe 
nasledovných podkladov:
a)  študent predloží potvrde-

nie o návšteve školy
b)  poplatník, ktorý má trvalý 

pobyt v obci a pripravuje 
sa na vycestovanie do 
zahraničia na dobu dlh-
šiu ako 90 dní, písomne 

vopred ohlási túto skutoč-
nosť obci

c)  poplatník, ktorý je umiest-
nený v ubytovacom 
zariadení poskytujúcom 
sociálne služby, predloží 
potvrdenie o presnom 
počte dní pobytu.
Podľa zákona č. 582/2004 

Z. z. v platnom znení je obec 
povinná miestne dane a popla-
tok za TKO najskôr vyrubiť roz-
hodnutím a doručiť zákonným 
spôsobom. Po nadobudnutí 
právoplatnosti doručeného roz-
hodnutia je daňovník túto daň 
s poplatkom povinný uhradiť 
do 15 dní. 

K  1. 1. 2012 bol v Obci Liptovský Peter počet obyvateľov 
1 377. Od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012 sa do obce prisťahovalo 
28 obyvateľov a odsťahovalo 30. Počas roka sa narodilo 7 detí, 
z toho 3 chlapci a 4 dievčatá, zomrelo 7 ľudí, z toho 6 mužov 
a 1 žena. K  30. 11. 2012 bol počet obyvateľov 1 375.

Uvítanie detí do života 
a stretnutie so staršími ob-
čanmi sa konalo v kultúrnom 
dome 28. októbra. V nedeľu 
odpoludnia sme v Lipt. Petre 
privítali: Matúša Urbana, On-
dreja Berešíka, Miu Balcovú, Si-
monu Lehotskú, Adama Ondru, 
Emu Adlovú, Timeu Klaučovú, 
Emu Buchtovú, Nelu Tarage-
ľovú, Vladimíra Mezovského. 
Starostka obce Anna Papajová 
potom poblahopriala našim ju-
bilantom, ktorí sa zapísali aj do 

(Dokončenie z 1. str.)

Stretnutie generácií
pamätnej knihy. Patria medzi 
nich: Miloslav Balco, Ladislav 
Belobrad, Anna Borutíková, 
Želmíra Hybenová, Ľubomír 
Jurčo, Mgr. Štefan Mikuš, Ján 
Gajdoš, Júlia Kermietová, Žofia 
Mikolášová, Elena Kermietová, 
František Murtin, František Ry-
neš, Anežka Kurpašová, Darina 
Mihoková, Emília Kunáková, 
Emília Švehlová, Elena Čatlo-
šová, Ilona Majerechová, Mária 
Rynešová, Oľga Gažová, Anna 
Plevová, Božena Tomčíková.
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6. 9. - Deň otvorených 
dverí

Pani starostka Anna 
Papajová privítala všetkých 
prítomných pri príležitosti 
rekonštrukcie spálne a tried 
Materskej školy v Lipt. Petre. 
Slávnostným prestrihnutím 
pásky dala do prevádzky tie-
to krásne priestory, za ktoré 

V škôlke nebola nuda...

vďačíme hlavne rodičom detí 
a štedrým sponzorom. Progra-
mu sa zúčastnili aj deti spevom 
školkárskej hymny. Pani riadi-
teľka T. Synovcová všetkých 
oboznámila s priebehom re-
konštrukcie a všetkým veľmi 
pekne poďakovala. Na záver 
bola pre všetkých pripravená 
recepcia s občerstvením. 

8. 10. - Šarkaniáda
Deti a pani učiteľky sa rozhodli vyrobiť šarkany netradičným 

spôsobom za účasti rodičov. Vyrábali ich z látky, z pierok, gom-
bíkov, ozdôb a z papiera. Všetky deti sa aktívne zapojili spolu 
s rodičmi do ich výroby. Zaujímavé šarkany zdobili materskú školu 
a robili nám radosť v chladnom jesennom počasí. 

28. 11. - Záchranárske 
psy

Na futbalovom ihrisku 
v Liptovskom Petre sme sa 
počas tradičnej vychádzky zú-
častnili akcie - ukážky výcviku 

záchranárskych psov. Dvaja 
psovodi predviedli výcvik po-
slušnosti. Deti sa potešili jazdou 
na záchranárskom aute. Nako-
niec deti kládli zvedavé otázky 
a rozlúčili sa so psíkmi. 

13. 12. - Vianočná besiedka
Rok 2012 sme v našej MŠ ukončili 

vianočnou besiedkou pre starých rodičov. 
Deti im vlastnoručne upiekli medovníčky 
pod vedením skúsenej medovnikárky pani 

Evky Piovarčiovej 
z Hýb. Program 
detí sa uskutočnil 
v kultúrnom dome. 
Po ňom boli pozvaní 
starí rodičia na malé 
občerstvenie. Všetci 
sa tešíme na sviatky 
pokoja v kruhu svo-
jich blízkych a preto 
Vám želáme krásne 
Vianoce a šťastný 
Nový rok. 

5. 12. - Mikuláš
Prípravu na sviatok sv. 

Mikuláša sme začali foto-
grafovaním detí s vianočnou 
tématikou - psí kamarát Artur 
si zahral úlohu sobíka. 

Mikuláš s anjelom a čer-
tom k nám zavítali v popo-
ludňajšom čase. Všetci so 
zatajeným dychom sledovali 
ich príchod. Najviac obávaný 
čert nikoho neuniesol. Balíček 

si zaslúžil iba ten, kto splnil 
úlohu od Mikuláša. Anjelik 
prisľúbil držať ochrannú ruku 
nad všetkými deťmi. Deti 
z malej triedy predviedli tan-
ček vločiek. Za bohatú nádielku 
v balíčkoch ďakujeme štedré-
mu sponzorovi z firmy BCI 
- Žilina, ktorí strávil tieto milé 
chvíle s nami. Okrem balíčkov, 
deti čakalo množstvo hračiek 
pod vianočným stromčekom. 

7. 11. - Halloween party
Tento nezvyčajný sviatok 
sa ujal aj v našej MŠ. Po 
dokonalej príprave - začí-
najúc Halloweenskou po-
zvánkou, výrobou papiero-
vých duchov, strašidelných 
svietnikov, vyrezávaním 
tekvicových svetlonosov 
a nácvikom básne a piesní 
detí. Okrem detí boli sú-
časťou aj prezlečení rodičia 
v maskách, vyrábali stra-
šidlá - pavúky, strigy, du-
chov, zabávali sa tancom, 
občerstvili sa upečenými 
„prstami.“ Akciu sme ukon-
čili spoločným prianím a vy-
pustením balóna šťastia. 
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Tohtoročné Skal-
kovane v Liptovskom 
Hrádku koncom au-
gusta na chvíľu oživi-
lo aj kultúrne dianie 
v Liptovskom Petre. 
Soňa Jányová, ktorej 
stará mama (Chomová 
- Kermietová) pochádza 
z našej obce si spome-
nula na tento fakt a ponúkla 
obci koncert. Ten sa mal 
pôvodne uskutočniť v parku 
pred kultúrnym domom, ale 
sychravé počasie napokon roz-
hodlo a koncert presťahovalo 
do jeho vnútra. Soňa Jányová 
so svojou formáciou CKKband 
Brno poslucháčom zaspievala 
zhudobnené básne Jana Ská-
cela a Milana Rúfusa, ktoré 
vyšli aj na CD. V druhej časti 
vydareného koncertu sa vrátila 
k Divadlu Semafór a k pesnič-

Našla svoje korene 
kám Šlitra a Suchého, ktoré 

boli sviežou spomienkou 
na „zlaté” šesťdesiate 

roky, u mnohých aj na 
mladosť.

Soňa Jányová vy-
študovala muzikálové 
herectvo v Brne. Tam 
bola niekoľko rokov aj 
platnou posilou muzi-

kálového súboru MdB i Divadla 
šansónu, do ktorého si diváci 
zvyčajne chodia oddýchnuť od 
každodenného stresu. Brnenské 
obecenstvo ju pozná z muziká-
lov Cigáni idú do neba, ako 
Radu a Rusínku z Koločavy, 
Šamanku zo Singoally, Martu 
zo Spring Awakening alebo 
Lori Olbramovičovú z Nahej 
múzy. Dnes žije Soňa Jányo-
vá vo Fínsku, odkiaľ sa počas 
prázdninových „úletov” rada 
vracia na Moravu i Slovensko. 

V januári si pripomenie-
me 100 rokov od narodenia 
Martina Martinčeka. K tomu-
to výročiu chce obecný úrad 
v letných mesiacoch pripraviť 
nášmu rodákovi spomienkové 
podujatie a preto sa na obča-
nov obracia s prosbou, ak majú 
na tohto vrcholného umelca 
nejakú hmotnú pamiatku, ale 
aj prostú spomienku, dajte 
o tom vedieť. 

Martin Martinček sa naro-
dil v roku 1913 v Liptovskom 
Petre ako druhé dieťa v rodi-
ne staviteľa. Po maturite na 
gymnáziu v Prešove, študo-
val v rokoch 1932 - 1937 na 

Storočnica majstra Martinčeka
Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, 
kde získal aj doktorát. V ro-
ku 1945 spoluorganizoval 
Povereníctvo spravodlivosti, 
neskôr Povereníctvo financií. 
Od nasledujúceho roku až do 
februára 1948 zastával funkciu 
prezidiálneho šéfa Úradu Pred-
sedníctva Slovenskej národnej 
rady v Bratislave. V roku 1947 
sa oženil s akademickou 
maliarkou Ester Šimerovou. 
Nový režim Martinčeka odsunul 
z verejného života. V júni 1951 
bol pridelený ako robotník do 
tehelne v Ondrašovej, dnes 
mestskej časti Liptovského 

Mikuláša. Neskôr, 
kvôli zdravotným 
komplikáciám, pra-
coval na poliach 
Komunálnych služieb 
v Lipt. Mikuláši, kde 
ho neskôr zamestnali 
ako plánovača. Mar-
tinčekove kontakty 
v štátnej správe po-
mohli mestu i okresu 
získať rozvojové fi-
nancie, hoci ako sám 
vravel, musel zostať 
„v prítmí”. V rokoch 
1955 - 1961 bol 
riaditeľom a zároveň 
jediným pracovníkom nového 
Múzea Janka Kráľa V tom 
čase sa už venoval umeleckej 
fotografii. Na cestu profesionál-
neho umeleckého fotografa sa 
vydal ako 48-ročný, aj vďaka 
manželke Ester, renomovanej 
slovenskej maliarke a výtvar-
níčke. Martin Martinček patrí 
k mimoriadnym a svojim die-
lom k najväčším slovenským 
umeleckým fotografom. Inšpi-
rovaný ľuďmi a prírodou rod-
ného Liptova vytvoril rozsiahle, 
často novátorské fotografické 
cykly. Už jeho prvá kniha Ne-

zbadaný svet s veršami Laca 
Novomeského z roku 1964 
vzbudila ohlas, zvlášť v zahra-
ničí, potom to boli Vám patrí 
úcta, Svetlá vo vlnách, Vrchári, 
Hora a ďalšie. 

Martinčekove fotografické 
cykly inšpirovali aj režiséra Du-
šana Hanáka v celovečernom 
dokumentárnom filme Obrazy 
starého sveta, ktorý patril 
k najúspešnejším a najoceňo-
vanejším slovenským filmom. 
Marin Martinček zomrel z 1. 
na 2. mája 2004 v Liptovskom 
Mikuláši.

Od 26. novembra do 7. 
januára vystavuje v Národo-
pisnom múzeu v Liptovskom 
Hrádku naša výtvarníčka Libu-
ša Vyšná. Výstava je inštalo-
vaná v trojpriestore výstavnej 
siene múzea, čo je symbolické 
vyjadrenie troch spojených 
priestorov autorky (práca, 
súkromie a povolanie) a ich 
sprístupnenie verejnosti.

Život naznačených prí-
behov sa odohráva nielen 
na obraze, ale aj v texte pod 
ním. Pritom obrazy samotné 
sú maľby prepletané kres-

Do výstavy pojala všetkých hostí
bou. Podľa slov Libuše 
Vyšnej, sú to obyčajné 
príbehy z jej najbližšieho 
okolia, príbehy ľudí, ktorí 
sa ma zapamätateľným 
spôsobom dotkli a zane-
chali v jej živote stopu. 
Sú to aj jej osobné prí-
behy. Útržky rozhovorov, 
odkazov, viet... Celoži-
votné témy, ktoré sa so 
zanovitosťou a až noto-
ricky vynárajú, opakujú 
v rôznych obmenách, 
niečo ako večný príbeh - 
rozhovory, vesmír, čas... 
Na rozdiel od klasických 
výstav, táto bola verej-
nosti sprístupnená bez 
vernisáže. Ako sa autor-
ka vyjadrila, viac ju zau-
jímal spontánny záujem 
ľudí o jej diela, než o jej 

osobu. Jej priaznivci však o nič 
neprišli, pretože 21. decembra 
v múzeu spoločne prežili pod-
večer zimného slnovratu. Spolu 
s návštevníkmi a pozvanými 
hosťami tu jednoduchým po-
stupom, do ktorého sa mohol 
zapojiť každý, vytvorili textil-
ný objekt - mandalu. Artefakt 
potom inštalovali vo výstavnej 
sieni, takže spoluautormi sa 
stali všetci prítomní hostia. 
Spomenúť treba aj kolegov 
z hudobného odboru ZUŠ, 
ktorý priestor pri tejto práci 
vyplnili hudbou.


