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Materská škola potrebuje rekonštrukciu
Kríza koncom minulého
a začiatkom tohto roku postihla
aj samosprávy, čo sa prejavilo
najmä v nižšom, 15 až 20-percentnom výbere podielových
daní, ktoré dostávajú obce
zo štátneho rozpočtu. Hoci sa
situácia z mesiaca na mesiac
mení (k horšiemu) a Obecný
úrad v Liptovskom Petre siahol aj k viacerým úsporným
opatreniam, najdôležitejšie
plánované aktivity zostali
v platnosti. Nevýhodou tejto
situácie je, že obce nemajú
možnosť zapojiť sa do väčších
projektov, nakoľko je to obmedzené minimálnym počtom
detí navštevujúcich MŠ, ktorý
je 200 detí.
Už začiatkom roka podali
pracovníci obecného úradu
opakovanú žiadosť na dotáciu
pre dvanásťbytovú nájomnú
bytovku, ktorá by mala zahustiť výstavbu pri novom ihrisku.
Ďalšia žiadosť o dotáciu smerovala na Slovenskú agentúru
životného prostredia. Týkala
sa ihriska pre najmenšie deti,

ktoré bude umiestnené pred
novým bytovým domom. Ako
nás informovala starostka
Anna Papajová, v súčasnosti
sa v suteréne materskej školy
prerábajú šatne a sociálne zariadenia, ktoré budú slúžiť hráčom na novom ihrisku. V pláne
je však aj rekonštrukcia strechy
na materskej škole s využitím podkrovia a nasledovať by
malo rozšírenie kuchyne, ktorá
tak získa možnosť variť stravu
aj pre dôchodcov, resp. iných
stravníkov. Obecný úrad v súčasnosti čaká na výzvu, aby sa
mohol uchádzať o moderný
systém bezdrôtového miestneho rozhlasu. V pláne je aj
oprava dopravného značenia,
ktoré by malo byť v súlade
s cestnými pravidlami. Ako sme
sa na obecnom úrade dozvedeli, k vyrovnanejšiemu rozpočtu
prispela aj uplynulá zima, ktorá síce nenarobila veľa radosti
podnikateľom v cestovnom
ruchu, ale keďže nenapadlo
mnoho snehu a cesty nebolo
treba ani veľmi upravovať,

• Ilustračná snímka
obec ušetrila. Teraz je jar a to
znamená, že v uliciach Lipt.
Petra sa opäť objaví 10 až 15

Miestna akčná skupina je už aktívna
Miestna akčná skupina
Horný Liptov má 48 členov
z toho 22 obcí, medzi nimi
aj Liptovský Peter, ktorí sa
spojili s víziou zlepšiť životné
podmienky a podporiť rozvoj
nášho regiónu. Pre naplnenie tohto základného cieľa
najskôr vytvorili spoločnú
stratégiu, ktorej spracovanie
bolo základnou podmienkou
na získanie finančnej podpory
z Programu rozvoja vidieka SR
2007 - 2013, osi 4 LEADER. Ich
medzinárodnými partnermi sa
stali mestečko Česká Skalice,
Gmina Polanica-Zdrój, Centrum
rozvoje Česká Skalice a MAS
Medzi Úpou a Metují, s ktorými
absolvovali aj niekoľko spoločných stretnutí a podujatí. Ďalším domácim partnerom sa
stal Žilinský samosprávny kraj

a Regionálna rozvojová agentúra Liptov. Naša miestna akčná skupina už pracuje dva roky,
počas ktorých musela urobiť
množstvo „papierovej“ práce,
aby už v decembri minulého
roku mohla vypísať prvé dve
výzvy na čerpanie finančných
prostriedkov, ktoré mali uzávierku 22. marca 2010. Ďalšie
dve výzvy boli vyhlásené 30.
apríla 2010. Jedna z týchto vý-

ziev sa týka opatrenia č. 3.1.2
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo, kde oprávnenými žiadateľmi sú obce, ktoré
sú pólmi rastu a obce, ktoré
nie sú pólmi rastu, ležiace na
území MAS Horný Liptov, druhá výzva sa týka opatrenia č.
3.2.3 Podpora činnosti v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu
- propagácia vidieckeho cestovného ruchu v území, kde
oprávnenými žiadateľmi sú
právnické osoby združujúce
subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu, ktoré majú svoje trvalé
prípadne prechodné bydlisko,
sídlo, alebo prevádzku v území pôsobností MAS Horný
Liptov a plánujú tu realizovať
svoj projekt. Obe výzvy majú
uzávierku 30. augusta 2010.

vépépečkárov. Tí sa budú od
mája do októbra starať o údržbu a čistotu v obci.
Ďalšie výzvy budú pokračovať v jeseni. Viac o týchto
výzvach a činnosti MAS Horný
Liptov sa môžete dozvedieť na
internetovej stránke www.hornyliptov.sk, resp. priamo na
Obecnom úrade v Liptovskom
Petre.

Podarilo sa
v minulom
roku
• Rekonštrukcia miestnej
komunikácie od štátnej
cesty II/537 popri garážach
až do dediny,
• verejné osvetlenie na
ceste ku kostolu,
• výsadba zelene za autobusovou zastávkou,
• rekonštrukcia sociálnych
zariadení v materskej škole.
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Arsinka sa nedala zahanbiť
Psík nemusí byť vycvičený,
stačí ak je vychovaný. S tým
mu však musí pomôcť jeho
pán, pretože psík ako taký
nerozumie ľudským pravidlám
a riadi sa pudovo. Aj Antoine De
Saint-Exupéry v Malom princovi
napísal: „Ty budeš navždy zodpovedný za všetko, čo si skrotíš.”
Tieto slová si vzala k srdcu Monika Olšovská (na snímke dole),
ktorú vídame v okolí Lipt. Petra
s dvoma border colliami: Dreamom a Arsou. Psíky behajú po
lúkach, aportujú, ale hlave učia
sa „nové kúsky”, alebo lepšie
povedané„triky”, ktoré neskôr

využije ich panička v tanečných
choreografiách, tzv. dogdancingu (v preklade tanec so psom).
Táto pomerne mladá disciplína
je zatiaľ na Slovensku málo
rozšírená. Veľkej obľube sa
však teší v zahraničí, napríklad
u našich susedov Čechov, Maďarov, či Rakúšanov. V Českej
republike už v minulosti Dream
súťažil a skončil na 1. mieste.
Arsinka sa nedala zahanbiť
a v marci tohto roku vyhrala
súťaž v Rakúsku. Do zbierky
chýba ešte Maďarsko, kam sa
psíky z Petra chystajú na súťaž
v júni. Držte im palce!

• Deti v petranskej materskej škole majú za sebou ďalšie
pekné podujatia: karneval a Deň matiek, ktorý sa uskutočnil 9.
mája v kultúrnom dome. Vo viac ako hodinovom „galaprograme”
pred sálou zaplnenou do posledného miesta - spevom, tancom básničkami pozdravili svoje matky i staré matky. Pre nás, dospelých,
je dôležité, že materská škola v Lipt. Petre existuje a umožňuje
rodičom, ktorí majú zamestnanie, chodiť bez problémov do práce. V súčasnosti navštevuje Materskú školu v Lipt. Petre 27 detí,
čo je trochu viac ako norma. Podľa informácie riaditeľky Aleny
Mihokovej, obecný úrad každý rok investuje do postupnej obnovy
jej zariadenia a v poslednom čase aj do rekonštrukcie budovy. Ich
spoločným cieľom do budúcnosti je, aby dobre vybavená materská
škola mohla bez problémov pojať aspoň 30 detí. Foto: P. Illéš

Oznam
V roku 2005 vstúpil do platnosti zákon, ktorý ukladá okrem
iného aj povinnosť správcu cintorína mať uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta. Obec Liptovský Peter, ktorá je
správcom cintorína postupne vyzýva jednotlivých pozostalých na
uzatvorenie takejto zmluvy. Keďže obci nie sú známi všetci nájomcovia (pozostalí), žiada občanov, ktorí doposiaľ neboli vyzvaní
na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesta, aby ju prišli
na obecný úrad uzatvoriť, prípadne telefonicky nahlásili kontakt
na jej zaslanie. Hrobové miesta, na ktoré nebude uzatvorená
nájomná zmluva, budú po uplynutí tlecej doby zrušené.

Priestupky za psov po novom
Od 1. apríla 2010 sa mení
a dopĺňa zákon č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania
psov tak, že sa nanovo upravujú priestupky týkajúce sa
držania psov.
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má
byť evidovaný, každú zmenu
skutočnosti a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, do 30
dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla

osoba, ktorá nespĺňa podmienky
ustanovení v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoučil
v krajnej núdzi alebo v nutnej
obrane,
e) neoznámi odcudzenie,
zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na
to určených.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno,
priezvisko a adresu trvalého

pobytu a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa
na človeka alebo zviera, alebo
nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v krajnej núdzi alebo v nutnej
obrane,
d) nepreukáže známkou
totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz
vstupu so psom alebo zákaz
voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostred-

ne výkaly, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa
odseku 1 a odseku 2 písm. a)
až c) možno uložiť pokutu do
165 eur a za priestupok podľa
odseku 2 písm. d) až f) možno
uložiť pokutu do 65 eur.
Priestupky podľa tohto
zákona prejednáva mesto,
resp. obec a po novom už aj
v blokovom konaní mestská polícia a orgán Policajného zboru
(štátna polícia). Upozorňujeme
všetkých, že na základe tejto
novej právomoci budú obecný
úrad a poslanci obecného zastupiteľstva vo zvýšenej miere
kontrolovať dodržiavanie uverejneného zákona.
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Ani naše porasty neobišli škodcovia
Vážení spoluobčania, dovoľte mi v krátkosti informovať
vás, o dianí v Pozemkovom spoločenstve Svätojánskej doliny
v Liptovskom Petre v uplynulom
roku a zároveň vás oboznámiť
s plánmi na tento rok.
Naše spoločenstvo, ktorého
majetok sa nachádza v Jánskej
doline v Národnom parku Nízke
Tatry, hospodári na výmere necelých 980 ha. Prevažná časť
majetku sa nachádza v 5.,
najprísnejšom stupni ochrany,
kde pri hospodárení platia veľmi
prísne pravidlá. Z celej výmery
je len 117 ha hospodárskeho
lesa zaradeného v 3. stupni
ochrany. Počas minulého roku
sme v zmysle LHP vykonávali
plánované prebierky, ťažbu
dodávateľským spôsobom, vyžínanie porastov. Okrem toho
sme počas letných prázdnin za
aj pomoci brigádnikov z našej
obce opravovali cesty a priepuste. Tiež sme postavili nový

drevený most v časti Kraviarky,
ktorý po 12 rokoch nahradil
starý i keď fungujúci most.
Ani naše porasty neobišli
škodcovia, v podobe podkôrného hmyzu, ktorý nám, a nielen
nám, robí veľké starosti. Napadnuté stromy v 3. stupni
ochrany likvidujeme okamžite.
Horšia situácia je v 5. stupni
ochrany, kde musíme žiadať
o výnimku a povolenie Krajský úrad životného prostredia
v Žiline. Tak sa stalo, že po
vetrovej kalamite koncom
roka 2008, ktorej padlo za obeť
600 m³ dreva, nám v 5. stupni zostalo nevyťažených okolo
30 m³. Keďže KÚŽP na základe
zamietavého vyjadrenia Správy NAPANT-u nám aj napriek
nášmu odbornému stanovisku
neudelil výnimku, do roka
vzniklo v tejto oblasti veľké
ohnisko podkôrnikovej kalamity. O novú výnimku sme požiadali príslušné úrady v marci

Z obecnej matriky
K 1. januáru 2009 mal Lipt. Peter 1411 obyvateľov.
Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 sa do obce:
• prisťahovalo 30 obyvateľov, z toho 14 mužov a 16 žien,
• odsťahovalo 44 obyvateľov, z toho 18 mužov a 26 žien,
• narodilo sa 14 detí, z toho 6 chlapcov a 8 dievčat,
• zomrelo 7 ľudí, z toho 4 muži a 3 ženy.
K 31. decembru 2009 bol počet obyvateľov 1404.

Smrečianski ochotníci u nás
Mastný hrniec, s divadelnou hrou J. Barča - Ivana, sa 21.
februára predstavili v Lipt. Petre členovia divadelného súboru
Rozmajrín zo Smrečian, kde je táto tradícia ešte živá. Našich
divákov Smrečianci hrou potešili a zároveň nám pripomenuli,
že aj v Lipt. Petre sme mali divadlo a nadšencov pre tento druh
kultúry. Pre doplnenie, smrečiansky Rozmajrín vedie Martin
Antoška. Súbor má 102 rokov, počas ktorých odohral viac ako
220 divadelných hier. Škoda, že sa divadelného predstavenia
nezúčastnilo viac divákov.

• V lesoch Pozemkového spoločenstva Svätojánskej doliny
podielnici nezápasia len s lykožrútom, ale aj s úradmi a amatérskymi ochrancami prírody, ktorí chrobáka obhajujú.
uplynulého roku, ktorú sme
dostali po dlhých prieťahoch
až v polovici júla. Hoci sme sa
okamžite pustili do spracovania
kalamity, jej objem sa vyšplhal
na neuveriteľných 750 m³.
A čo plánujeme urobiť
v tomto roku? Vzhľadom na zlý
stav lesných ciest na našich pozemkoch sme sa rozhodli získať
nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka na
rekonštrukciu, výstavbu ciest
ako aj protipožiarne a ozdravné opatrenia. V prípade úspechu, by sme s pomocou tejto

dotácie mohli opraviť 4 410 m
lesných ciest a do nasledujúcej
zimy vybudovať aj dve protipožiarne nádrže. Okrem úloh
stanovených LHP, sa budeme
snažiť udržať dobrú hygienu
v porastoch, čo znamená, že
ďalej budeme monitorovať
a spracovávať ohniská podkôrnikovej kalamity. Tiež uvažujeme, že si podáme žiadosť
na 100% dotáciu z Programu
rozvoja vidieka 2007 - 2013,
ktorá je zameraná na pestovnú
činnosť.
Ján Hyben,
predseda PSSD

Ďakujeme
• Ďakujeme všetkým členom Jednoty dôchodcov v Lipt. Petre
za vyčistenie miestneho cintorína, ktoré uskutočnili minulú jeseň.

Nová pani farárka v Lipt. Petre
Od januára má Evanjelický cirkevný zbor v Liptovskom
Petre novú pani farárku. Je
ňou Mgr. Daniela Mikušová.
Ako sme sa od nej dozvedeli,
pochádza z gemerskej dedinky
Sirk. Prvé roky svojho života
prežila na fare, kde kedysi
rástol aj Pavol Dobšinský známy slovenský rozprávkar.
Je najmladšia zo štyroch dcér.
Niekoľkokrát sa vďaka zamestnaniu otca, tiež evanjelického
farára, sťahovala a tak mala
možnosť poznať a vidieť
viaceré kraje Slovenska. V poslednom ročníku gymnázia sa
Daniela Mikušová rozhodla vykročiť v smere rodinnej tradície
a preto si podala prihlášku na

EBF UK v Bratislave, ktorú
skončila v roku 1997. Výsledkom tohto štúdia bola ordinácia
za evanjelickú farárku. Jej prvým miestom bol presídlenecký cirkevný zbor v Hontianskej
Vrbici, kde bola tri a pol roka.
Potom bola zvolená za zborovú
farárku v Ivančinej. Tu pôsobila
deväť rokov. Na našu otázku,
ako vidí svoje poslanie pod
Tatrami odpovedala: „Môcť
Peterčanom, Vavrišovčanom
i Jamničanom slúžiť Božím
Slovom, ukázať ľuďom Pána,
ktorý chce a môže v živote
človeka robiť dobré veci a pomôcť im poznať, že tento Boh
sa môže stať živou súčasťou
ich každodenného života.”
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Radosť sa násobí, keď sa ďalej dáva
Rezbár Ladislav Stromko
(na snímke) sa narodil v roku 1931 vo Veternej Porube,
v malej liptovskej dedinke
neďaleko od Liptovského Mikuláša. Ako správca budov, civilný zamestnanec vojenských
kasární na Mokradi, dostal byt
v Lipt. Petre, kde prežil vyše
päťdesiat rokov svojho života
Keď bol chlapec mal ideálne podmienky a predpoklady
na to, aby k prírode a prírodným materiálom nadobudol
úzky vzťah. Za dlhých zimných večerov často pozoroval
starého otca, ktorý si pri peci
krátil dlhú chvíľu stružlikaním
z kúskov dreva. Vtedy ešte
netušil, že tieto okamihy hlboko zasiahnu do jeho života.
Tleli v ňom ako iskra, z ktorej
sa po vyše dvadsiatich rokoch
zrazu rozhorel plameň tvorby. K rezbárstvu ho napokon
priviedli rodinné väzby, ktoré

mu pripomenuli časy, keď
si ľudia vyrábali predmety
svojej potreby svojpomocne.
„K práci z drevom som sa dostal pred asi tridsiatimi piatimi
rokmi. Bol som navštíviť svoju
mamku v rodnom domčeku vo
Veternej Porube. Mamka bola
veľmi smutná a ja som sa jej
pýtal, že prečo je smutná. Ona
povedala, že sa jej varecha na
maslo zlomila. Ona tú varechu
mala veľmi dlho a mala ju veľmi rada. Ja jej vravím: nebojte
nič mamko, ja Vám novú varechu spravím. Tak som aj spravil
s tými nástrojmi čo som vtedy
mal, nejaký nožík, pílku a tak,
a za týždeň som jej doniesol
novú varechu. Mamka sa veľmi
potešila a mňa odvtedy drevo
drží a vyrábam.” Od výroby
prvej varechy sa postupne
zdokonaľovalo poznanie zákonitostí remesla i praktické
zručnosti Ladislava Stromka.

Čakajú nás parlamentné voľby
Jún bude horúci, možno
ani nie tak pre počasie, ale skôr
pre vystupňovanú predvolebnú
atmosféru. Dovtedy budeme
musieť spoločne absolvovať
ešte niekoľko krokov. Od 13.
mája do 10. júna môže občan
požiadať na obecnom úrade
o vydanie voličského preukazu.
(Ten mu musí byť vydaný, ak
je stránkový deň v deň podania.) Do 18. mája obec zašle

každému voličovi zapísanému
do zoznamu voličov oznámenie o mieste a čase konania
volieb a zoznam kandidátov.
Do 11. júna musia byť poštou
doručené hlasovacie lístky
tých občanov, ktorí vopred
požiadali o hlasovanie poštou
v predpísaných obálkach na
adresu Obecný úrad Liptovský
Peter. Parlamentné voľby sa
konajú 12. júna.

Ceny putovali do L. Petra
V jeseni minulého roku
Art štúdio v Lipt. Hrádku
pod vedením lektorky Ľubice
Uličnej zorganizovalo tvorivé
dielne, počas ktorých sa okolo
dvoch desiatok žien venovalo
maľovaniu na hodváb. Ako nás
informovala Ľ. Uličná, tvorivé
dielne sa v Lipt. Petre zopakujú
aj tohto roku, pravdepodobne
v septembri. Ich obsahom
tento raz bude opäť batika.
Ľubica Uličná svoju zručnosť
počas roka neosvedčuje iba
ako lektorka. Z Jarného salónu, ktorý v marci zorganizovalo
v hrádockom Národopisnom

múzeu Liptovské kultúrne
stredisko, si za batiku s názvom Zelená cesta odniesla
jednu z cien. A nebola sama.
V súťaži sa darilo nášmu rezbárovi Milanovi Mikolášovi, ktorému porota udelila za invenčný
prístup k svojim kozmologickým témam, hlavnú cenu.
Obidvaja umelci postupujú do
krajského kola v Oščadnici na
Kysuciach, k čomu im srdečne
blahoželáme. Je len na škodu,
že tvorivých dielní Ľ. Uličnej sa
zúčastňuje len minimum žien
a dievčat z našej obce. (plk)
Snímka: Ľubomír Kompiš

Vyskúšal rôzne techniky,
napríklad techniku intarzie,
ktorá spočíva vo vyrezávaní
určitých plôch na ploche
dreveného základového
materiálu a následnom
vlepovaní a vkladaní dielov
inej farby a štruktúry dreva.
Na základe rôzneho smeru
letokruhov a farby dreva
vzniká jedinečný obraz.
Táto technika je mimoriadne
náročná na presnosť. „Robil
som intarziou obraz prevzatý od Hálu. Na vyrezávanie
som použil obuvnícky nôž
a nábytkársku dyhu, ktorá
má po sebe pekné kresby.
Z veľkého plástu dyhy vám
často vyjde len malý kúsoček
obrazu.” Ladislav Stromko sa
však neuspokojil len s estetickou úrovňou svojich diel. Preto
mu nakoniec učarovali najmä
úžitkové predmety, kde mohol
prepojiť svoj špičkový zmysel
pre dizajn s funkciou. „Ide mi
nielen o to, aby tá vec vyzerala pekne, ale aby aj správne
fungovala dala sa aj používať.
Moje výrobky sú funkčné a na
stenu je ich škoda. Lebo s mojimi lyžicami a naberačkami sa
dá normálne jesť.”
Spoločnou vlastnosťou
všetkých drevených výrobkov
Ladislava Stromka je nielen ich
ergonomický tvar, ale aj vysoký
stupeň hladkosti povrchu bez
ďalších chemických úprav.
Práve pre tieto kvality UĽUV
od Ladislava Stromka odoberá
do svojich predajní množstvo
výrobkov a minulý rok mu

udelil titul „Majster ľudovej
umeleckej výroby”. Okrem
spolupráce s ÚĽUV-om je Ladislav Stromko tiež členom ART
Štúdia - združenia amatérskych
umelcov v Liptovskom Hrádku.
Spolupracuje aj s Liptovským
Múzeom v Ružomberku, Národopisným Múzeom v Lipt.
Hrádku. Občas prezentuje
svoje výrobky v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.
Tvorba Ladislava Stromka
je plná lásky a radosti z modelovania dreva. Zárobok z nej
nie je veľký a ledva pokryje
nevyhnutné náklady, ale satisfakciou je radosť z tvorby,
ktorá sa násobí, keď ju môže
odovzdávať ďalej v podobe
kvalitných výrobkov slúžiacich
dlhé roky.
Mgr. Peter Laučík
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