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A zase rok ubehol ako voda. Pri plnení každodenných
povinností si človek ani neuvedomí, ako plynie čas, až znova
opadne lístie zo stromov, dni sa skrátia, napadne sneh a pomaly nastane vianočný čas. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú
chvíľu pristaviť a zrekapitulovať uplynulé obdobie. Rok 2008
bol pre nás všetkých veľkou výzvou a plný očakávania. Dali sme
si veľa úloh a dnes už môžeme povedať, že sa nám podarilo
väčšinu z nich splniť. Za všetky spomeniem aspoň tie finančne
náročnejšie akcie: skolaudovali sme bývalú budovu materskej
školy a odovzdali ju do užívania piatim rodinám, novú podobu
získali zrekonštruované a zmodernizované autobusové zastávky,
postavili sme nové moderné viacúčelové ihrisko, obnovili sme
verejné osvetlenie v celej obci. Z kultúrnych akcií sa nám vydaril prvý ročník rezbárskeho sympózia, kurz batiky a tradičné
akcie, ako deň detí, deň matiek, uvítanie detí do života, posedenie s jubilujúcimi občanmi, vystúpenie amatérskeho divadla,
rozsvietenie stromčeka. Dúfam, že aj vy, občania, ste prežívali
úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce pri
zveľaďovaní obce s radosťou a so záujmom.
V budúcom roku máme pripravené nové investície, ktoré
majú za účel len jedno a to aktívny rozvoj našej obce. Najväčšiu
pozornosť chceme venovať oprave a rekonštrukcii miestnych komunikácií a ak budeme úspešní v žiadosti o nenávratnú finančnú
dotáciu, pustíme sa do výstavby 12-bytového domu.
Vážení spoluobčania, chcela by som poďakovať všetkým
občanom našej obce za dobre vykonanú prácu a prejavy spolupatričnosti pri skrášľovaní, zveľaďovaní a vytváraní podmienok
pre dôstojný život v našej obci. Na záver mi dovoľte zaželať
vám krásne Vianočné sviatky, plné radosti, lásky, šťastia, porozumenia. Nech sa vám vyplnia aj tie najtajnejšie sny a nech
vás neopúšťa to najcennejšie - zdravie.
Do Nového roku vám všetkým prajem, aby ste vykročili
šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás postretnú krásne
i menej príjemné chvíle a okamihy, lebo aj tie patria k životu.
Nezabudnime však na priateľstvo, ľudskosť, toleranciu, vzájomnú
pomoc a porozumenie.
Takže ešte raz krásne Vianoce a šťastný Nový rok!
Anna Papajová, starostka obce

Stromček sa rozžiaril,
prišiel Mikuláš
Vianočný stromček s tromi vrcholcami sa rozžiaril
uprostred L. Petra podvečer
3. decembra, za prítomnosti
asi dvoch stoviek dospelých
a detí. Na „odštartovaní”
Vianoc už tradične nechýbal
koč s Mikulášom a čertom, na
ktorom statné koníky doviezli
petranským deťom plné vrecia sladkostí. Okolo Mikuláša
a čerta sa okamžite vytvorila
tlačenica a zatiaľ čo sa Mi-

kuláš pri rozdávaní darčekov
potil pod vatovými fúzmi,
chatrne oblečený čert skoro
zamrzol v chlade večera. Nikoho to nemrzelo, pretože to
bol dôkaz, že deti boli dobré
a sladkosti si zaslúžia. Oslavu
sviatku sv. Mikuláša, ktorý zdá
sa, je čoraz populárnejší, aj
tento raz zorganizoval obecný
úrad a mal veľký úspech najmä
u najmenších, ktorých radosť
v ten večer nebrala konca.
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Zo života MŠ v Liptovskom Petre
Tento školský rok sme
začali v dvoch triedach s 28
deťmi, o ktoré sa starajú tri
kvalifikované učiteľky. Na
jeho začiatku sme sa rozlúčili
s dlhoročnou kolegyňou pani
učiteľkou Tomčíkovou, ktorá
odišla do dôchodku. Na jej
miesto sme prijali Emíliu
Kapitáňovú z L. Hrádku. Pedagogický kolektív sa snaží
čo najlepšie pripraviť deti
pre vstup do základnej školy.
Pracujeme podľa Programu
výchovy a vzdelávania detí
v MŠ, pričom využívame aj
nové prvky vo výchove ako
je interaktívne učenie, učenie
v prírode, priame pozorovanie
javov a vecí. Naša MŠ má tiež
vypracovaný vnútroškolský
projekt, zameraný na ochranu
prírody a životného prostredia. Spolupracujeme v ňom
s Urbárskym pozemkovým
spoločenstvo v L. Petre, ktoré
nám poskytuje nielen finančné
prostriedky, ale nám umožnilo
starať sa aj o studničku v blízkom lese. Samozrejme, snaží-

me sa tiež v iných oblastiach,
ako je zber druhotných surovín,
úprava okolia MŠ, separovanie
odpadu. Pri ňom nám pomohla návšteva postavičky Huga
v MŠ, ktorá deťom vysvetlila
význam separovaného zberu
a porozprávala im o vplyve
odpadu na prírodu a životné
prostredie. Do separovaného
zberu sme sa zapojili aj v MŠ,
kde máme rozmiestnené malé
kontajnery na rôzny odpad.
Tento školský rok bude aj
pre MŠ významný z hľadiska
zmien, ktoré vyplývajú z nového vzdelávacieho programu. Je
to záväzný východiskový dokument, na základe ktorého školy
pripravia vlastné vzdelávacie
programy. Celý pedagogický kolektív čaká do konca roka jeho
príprava. Kladom programu je
možnosť zapracovať doň úlohy a ciele typické pre osobnosť
učiteľa, oblasť i región.
Naša MŠ však nežije
len učením, ale aj školskými
a mimoškolskými aktivitami.
Naposledy naše deti vystúpili

v kultúrnom dome pre jubilantov, aby im svojím vystúpením
pogratulovali, potešili ich
piesňami a tancami. V októbri
sa uskutočnil v MŠ Deň jablka,
ktorý u detí podporil správne
stravovacie návyky. V novembri deti pozvali do MŠ svojich
starých rodičov, aby im krásnym kultúrnym programom
poďakovali za ich lásku a starostlivosť. Vystúpenie našich
škôlkárov bolo tak dojemné,
že sa niektoré staré mamy ani
slzám neubránili. V najbližšom
období nás čaká stretnutie
s členmi policajného zboru z L.
Mikuláša, ktorí deťom vysvetlia nebezpečenstvá číhajúce na
nich pri stretnutiach s cudzími
a neznámymi ľuďmi. V decembri k nám zavíta Mikuláš s plnou nošou balíčkov a darčekov
pre deti, ktoré sa mu odmenia
krátkym programom. Hneď

v januári sa rodičia predškolákov stretnú s pani učiteľkou
1. ročníka, ktorá ich pripraví
na vstup do základnej školy.
Február je každoročne vyhradený školskému karnevalu,
máj zasa slávnostnej akadémii pre mamičky a jún spoločnému výletu rodičov a detí
tento raz do ZOO v Bojnicich.
Okrem toho určite navštívime
aj miestnu knižnicu, či soľnú
jaskyňu v L. Mikuláši a pod.
Chcem sa aj touto cestou poďakovať sponzorom, (M + M
Prefa L. Hrádok, Urbár L. Peter,
rodina Cholvádtová a iní) ako
aj rodičom (pánom Chovanovi, Šramovi, paniam Krčuľovej
a Hajdukovej). Bez nich by
sme mnohé aktivity nezvládli.
Verím, že budeme aj naďalej
dobre spolupracovať.
Alena Mihoková,
riaditeľka MŠ L. Peter

• Multifunkčné ihrisko, ktoré bolo v Liptovskom Petre otvorené začiatkom
novembra, zatiaľ napĺňa svoje poslanie, ale i očakávania obce. Do neskorých večerných hodín je plné mládeže, ktorá sa tu preháňa za loptou. Treba
uznať, že je ďaleko zdravšie a lepšie využitie jej nespútanej energie, ako na
prázdnej ulici, ktorá ju často zvádza k módnym „depresiám z nudy”. Verme,
že mládeži toto nadšenie spolu s ihriskom vydržia dlho.

Krása vytiahnutá z hrnca
V druhej polovici novembra uskutočnilo neziskové
kultúrne združenie Art Štúdio
v Lipt. Hrádku kurz batiky.
Za účasti asi dvoch desiatok
záujemkýň ho viedla naša výtvarníčka Ľubica Uličná, ktorá
sa s nimi rada podelila o svoje
skúsenosti. Dobrú atmosféru
stretnutia zvýraznila radosť
z tvorivej práce. Poskrúcané
uzlíčky látok, ponorené do
farby, prekvapili nejednu
účastníčku až do tej miery,
že niektoré sa dokonca pria-

mo z tohto podujatia utekali
pochváliť so svojimi výtvormi
známym, ktorí nad ich zručnosťou samozrejme „neveriaco”
krútili hlavami. Ako nám povedal Ľubomír Kompiš, vďaka za
vydarené podujatie patrí najmä
obecnému úradu v Liptovskom
Petre, ktoré pre toto podujatie
vytvorilo podmienky, aké by
inde nenašli. Hneď po skončení
kurzu batiky sa ženy tešili na
ďalšie spoločné stretnutie pri
pekárenskej peci a vianočných
perníčkoch.
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Terénna sociálna práca v obci Liptovský Peter
Obec Liptovský Peter
vstúpila do projektov, ktoré sú
financované Európskou úniou,
slovenskou vládou, nadáciami,
ale aj obecným rozpočtom.
Vďaka úspešnému projektu Program podpory terénnej
sociálnej práce v Liptovskom
Petre obec rozšírila oblasť
sociálnej práce. Projekt získal
nenávratný finančný príspevok 964 542,60 Sk (32 016,95
€) rámci výzvy č. OP ZaSI
- FSR - 2007/2.1/O2, obec do
projektu prispeje z vlastných
zdrojov sumou 50 765,40 Sk
(1 685,10 €).
Aktivity projektu sú naplánované na obdobie 2 rokov
a mali by prispieť k prevencii
a zlepšeniu kvality života jed-

notlivcov a rodín ohrozených
sociálnym vylúčením. Realizácia projektu sa začala od
1. augusta prípravou priestorov pre terénneho sociálneho
pracovníka a jeho asistenta,
administratívnymi prácami,
publicitou projektu a v mesiaci
októbri pokračovala prípravou
výberového konania na tieto
pozície.
Výberové konanie sa konalo 27. októbra v kancelárii
obecného úradu. Výberová
komisia mala 3 členov a 2 pozorovateľov. Zástupcovia Fondu sociálneho rozvoja súhlasili
s realizáciou výberového konania bez ich účasti. Oznámenie
o výberovom konaní bolo tiež
zaslané Úradu splnomocnenca

vlády pre rómske komunity
v Bratislave. Ani zástupcovia
tohto úradu sa výberového
konania nezúčastnili.
Na pozíciu terénneho
so ciálneho pracovníka sa
prihlásili traja uchádzači,
z nich sa ako prvá umiestnila
Dagmar Jurčová. Na pozíciu
asistenta terénneho sociálneho pracovníka boli predložené
dve žiadosti. Ďalšia žiadosť
neobsahovala požadované
doklady. Komisia vybrala Annu
Čatlošovú. Náplňou ich práce
bude okrem iného, najmä individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou
a komunitou v ich prirodzenom
prostredí, poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klien-

ta v súvislosti s riešením jeho
nepriaznivej sociálnej situácie,
ako aj pomoc klientovi pri zvyšovaní jeho sociálnej mobility.
Tento projekt je realizovaný vďaka podpore
z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.

Monika Olšovská sa v jamnickej škole, kde vedie krúžok
tanca, okrem liečivej canisterapie, venuje aj dogdancingu.
V uplynulom lete bola na
súťaži v Blansku v Čechách,
doma zasa s obľubou chodí
na parkúrové súťaže, no ako
sama hovorí, tento druh športu je náročný na čas, energiu
i na peniaze. Pri dogdancingu
jej pomáha a radí kamarátka,
ktorá sa venovala spoločenskému tancu. Monika o sebe
hovorí, že nie je tanečníčka,
skôr športovkyňa, ktorá uprednostňuje zápolenie. Je však veľ-

mi tvorivá a hoci niektoré prvky
v tanci psa sú rovnaké, sama si
rada pridáva nové, vďaka čomu
každé vystúpenie vyznie trochu
inakšie a to nielen kvôli oblečeniu, rekvizitám a hudbe.
„Do televízie som išla bez
toho aby ma napadlo, že postúpime. Neskôr som bola veľmi
prekvapená, nepočítala som
s tým, že ľudia na Slovensku
pošlú toľko esemesiek psovi.
Dojalo ma to a bol to silný
zážitok,” povedala nám na záver Monika Olšovská, s ktorou
veríme, sa v Liptovskom Petre
ešte stretneme.

Liečivý dotyk psíkov
Monika Olšovská sa
Petranom predstavila počas
rezbárskeho sympózia pôvabným tancom so svojim psíkom
Dreamom. Ich srdce možno
zaplesalo, aj keď ju videli na
televíznej obrazovke v súťaži
Slovensko má talent, kde to
dotiahla až do semifinále.
Pravda, išlo o zábavu avšak
málokto vedel, že za ňou sa
skrýva Monikino vážne a záslužné zamestnanie.
Monika totiž pracuje ako
logopedička v Základnej škole
internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku, kde sa so
svojimi tromi psíkmi vložila do
služieb canisterapie. Jej traja
psíkovia Kiška, Dream a Arsi
teda pomáhajú liečiť. Ako
sme sa od Moniky dozvedeli,

je to pastierske plemeno border colia, nesmierne aktívne,
ktoré dokáže deti vyburcovať
k činnosti. Kontakt s nimi je liečivý. Deťom s poruchami reči
pomáhajú pri správnej výslovnosti jednotlivých hlások, tieto
ich češú, hladkajú, zapínajú im
do srsti sponky, alebo sa s nimi
len tak hrajú, čím si precvičujú
jemnú motoriku. Ako sme sa
od Moniky dozvedeli, hra s nimi
síce spestruje vyučovanie, no
keď psici prídu domov, sú poriadne uťahaní a tak zaľahnú
a dospávajú, čo jasne hovorí
o náročnosti ich (ale aj učiteľského) povolania. Aj preto
majú pracovný čas v škole
skrátený na jeden deň. Okrem
toho zvyšok síl, raz do týždňa,
však venujú aj ľuďom mimo
školy.
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V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Liptovský Peter č. 4/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sú platné pre výpočet dane
v kalendárnom roku 2009 nasledovné sadzby:
1) Daň z pozemkov
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
1,1 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty
0,80 % zo základu dane,
c) záhrady
0,36 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,03 % zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné
plochy
0,03 % zo základu dane
f) zastavané plochy a nádvoria
0,36 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky
0,50 % zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,25 % zo základu dane
2) Daň zo stavieb
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
hlavnej stavby
1,40 Sk/m2 (0,0464 EUR)
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
3 Sk/m2 (0,0995 EUR)
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
6,30 Sk/m2 (0,2091 EUR)
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené
mimo bytových domov
7 Sk/m2 (0,2323 EUR)
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
14 Sk/m2 (0,4647 EUR)
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou
28 Sk/m2 (0,9294 EUR)
g) ostatné stavby
7 Sk/m2 (0,2323 EUR)
Pri viacpodlažných stavbách sa určuje pre všetky druhy stavieb
príplatok za podlažie 1,40 Sk (0,0464 EUR) za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Jubilanti a deti
V poslednú októbrovú nedeľu sme v kultúrnom dome
v Liptovskom Petre uvítali do
života 9 detičiek a poblahoželali 20 spoluobčanom, ktorí sa
v tomto roku dožili okrúhleho
životného jubilea. Celú akciu
svojim programom spríjemnili
deti našej Materskej školy
a Základnej školy z Liptovského Hrádku. Príjemnú atmosféru dotvoril hrou na harmonike
Pavel Šlauka.
Privítané deti: Ema
Vongrejová, Radovan Činču-

rák, Alica Bartiaková, Veronika
Kertészová, Diana Gajdošová,
Lucia Urbanová, Tamara Paliderová, Michaela Halušková,
Oľga Polhošová.
Jubilujúci občania: Ján
Mikula, Peter Stacho, Květuše
Dugovičová, Božena Šuňavcová, Eva Niňajová, Stanislav
Stupka, Anna Vyšná, Anna
Bakalárová, Katarína Oravcová,
Eva Brezinová, Marie Posádová, Slavomír Sklenák, Božena
Hutková, Darina Cibuľová, Eva
Stupková, Zdenka Uličná, Mária Kompišová, Anna Jurčová,
Felicitas Barlová, Peter Šintaj.

3) Daň z bytov
a) byty
b) nebytové priestory

1,40 Sk (0,0464 EUR)
1,40 Sk (0,0464 EUR)

4) Daň za psa
Sadzba dane je 500 Sk (16,59 EUR) za jedného psa a kalendárny rok.
Obec Liptovský Peter určuje zníženie sadzby dane pre:
a) psa chovaného v rodinnom dome
150 Sk (4,97 EUR) za jedného psa a kalendárny rok
b) psa chovaného v rodinnom dome na kraji obce
75 Sk (2,48 EUR) za jedného psa a kalendárny rok
5) Sadzba poplatku za vývoz TKO
Sadzba poplatku za vývoz TKO je 350 Sk (11,61 EUR) za osobu
a rok.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať do
31. 1. 2009 len daňovník, u ktorého nastali v priebehu roku
2008 zmeny, t. j. nadobudnutie nehnuteľnosti, či už pozemku
alebo budovy.
Rozhodujúci pre výpočet dane v roku 2009 je stav k 1. 1.
2009.
Každú zmenu, t. j. vznik alebo zánik daňovej povinnosti je
daňovník povinný oznámiť správcovi dane - Obecnému úradu
v Liptovskom Petre do 30 dní.

Krátke správy
• Obecný úrad ďakuje členom Jednoty dôchodcov v Liptovskom Petre za aktívnu účasť a pomoc pri úprave miestneho
cintorína pred sviatkom pamiatky zosnulých a tiež za aktivity
vyvíjané počas celého roka pri zveľaďovaní obce.
• V najbližších dňoch bude priestor autobusovej zastávky
a multifunkčného ihriska monitorovaný priemyselnou kamerou,
ktorá zvýši bezpečnosť a ochranu majetku obce.
• Obecný úrad oznamuje, že v januári nebude vyberať dane
z nehnuteľností a poplatky za TKO z dôvodu prechodu na euro.
Pre zlepšenie služieb občanom bude v kancelárii OÚ nainštalovaný prenosný POS terminál, ktorý im umožní realizovať platby
platobnými kartami.

K 30. 6. 2008 bol v obci Liptovský Peter počet obyvateľov
1384.
Od 1. 7. 2008 do 30. 11. 2008 sa do obce:
prisťahovalo 52 obyvateľov, z toho 30 mužov a 22 žien.
odsťahovalo 28 obyvateľov, z toho 12 mužov a 16 žien.
narodilo sa 8 detí z toho 1chlapec a 7 dievčat.
zomreli 5 ľudia, z toho 2 muži a 3 ženy.
K 30. 11. 2008 bol počet obyvateľov 1411.
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