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Sympózium
Na trávniku pri novinovom
stánku sa v týždni od 16. do
20. júna pílilo, rúbalo, sekalo
i kresalo, pričom nechýbali vážni záujemci i početní zvedavci.
Tí sa tu v podvečer zastavovali na kus reči s rezbármi,
spod rúk ktorých vychádzali
z neforemného dreva čistotou
dýchajúce ľudské postavy. Aj
náhodnému okoloidúcemu bolo
jasné, že v Liptovskom Petre sa
deje niečo významné.
Tento raz išlo o prvý ročník
rezbárskeho sympózia, ktoré
vyvrcholilo v piatok vernisážou.
Na nej starostka Anna Papajová verejnosti predstavila štyroch tvorcov - Jozefa Tomku,
Dalibora Novotného, Alberta
Šimráka a Jakuba Moravčíka.
Myšlienka venovať lipové
drevo z revitalizácie zelene na
petranskom cintoríne vznikla
ešte vlani. Veľmi efektívne ho
počas roku podporil A-projekt
(Vlasta Körnerová) z Lipt.
Hrádku, ktorý s usporiadaním takýchto podujatí má už
bohaté skúsenosti. Podľa
slov starostky, sympózium by
malo pokračovať o dva roky,
a aby sa naň nezabudlo, na
mieste toho terajšieho, zatiaľ
zostane veľký kus pňa, ktorý

bude upozorňovať na začatú
tradíciu. Dodala, že pokiaľ
ide o budúcnosť vytvorených
diel, dve sochy budú ozdobou
cintorína a dve budú umiestnené v obci. Ak táto myšlienka
padne na úrodnú pôdu, určite
je to cesta, ako cez kultúru
zviditeľniť Lipt. Peter aj na
Slovensku. Súčasťou vernisáže bolo i vystúpenie ľudovej
hudby Bystrianka a Moniky
Olšovskej s jej psíkom, ktoré
od prítomných zožalo búrlivý
potlesk.
Po vernisáži pokračoval
program v kultúrnom dome,
kde bola pripravená výstava
amatérskych fotografov, maliarov, rezbárov i prác zhotovených technikou batikovania z dielne Lubice Uličnej.
V úvode na pódiu vystúpil
talentovaný huslista Janko Toráč, s ktorým sme sa stretli aj
počas koncoročného podujatia
ZUŠ na hrade. Mnohých svojou
prítomnosťou prekvapila bývalá Petranka Svatava A. P. Škraňková, teraz žijúca v Olomouci.
Príjemný letný večer osviežila
čítaním svojich poeticky ladených textov. Zlatým klincom
programu boli však jej priatelia, flautisti. Podali tu výkon

hodný profesionálneho pódia,
z ktorého možno práve zišli..
Záver patril filmovej tvorbe
neúnavného Ľubora Patscha.
Ten zo svojho bohatého ar-
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chívu priniesol a premietol
niekoľko dokumentárnych filmov s rezbárskou tematikou,
čím urobil bodku za týmto
vydareným podujatím.

Pribudne nové ihrisko
Dotáciu vo výške 1 200 000 korún dostala obec Liptovský
Peter z Úradu vlády na viacúčelové ihrisko. S jeho výstavbou
i dokončením sa ráta ešte tohto roku. Ihrisko s umelým povrchom vyrastie za garážami na sídlisku, kde je zatiaľ najväčšia
kumulácia mladých ľudí a kde neustále prebieha aj generačná
výmena. Podľa slov starostky Anny Papajovej, bude to najväčšia
tohtoročná akcia obecného úradu. Verí, že okrem mládeže ho
na športové účely využijú aj dospelí , ktorých môže inšpirovať
k rôznym vzájomným súťažiam. Vďaka tejto dotácii vznikne ročne
na Slovensku asi 50 podobných zariadení.

STRANA 2

Historický
kalendár
1888 - dvadsať Petranov pod
vedením Michala Čatloša odišlo na stavbu Zrínskeho kasární
v Záhrebe
1898 - v Lipt. Petre sa narodil
Ladislav Dérer, významný lesný odborník, profesor na VŠLD
v Košiciach a vo Zvolene, kde
prednášal Svetové lesné hospodárstvo
1908 - bol za ev. kňaza zvolený Ján Bezek, richtár Uličný obhajuje pred obecným notárom
Ferienčíkovu hru Priadky
1918 - koniec Prvej svetovej
vojny. Z európskych bojísk sa
nevrátilo 27 Petranov
1948 - bol zmenený názov
obce Liptovský sv. Peter na
Liptovský Peter, v dedine začal
fungovať obecný rozhlas
1958 - bola dokončená hasičská zbrojnica
1998 - začal pracovať automotocyklový klub

Poďakovanie
Nedorozumenie skončilo
konfliktom, pri ktorom nám
pomohli občania Liptovského
Petra i príslušník policajného
zboru. Touto cestou ďakujeme všetkým za poskytnutú
pomoc i zadržanie páchateľa,
ktorý nás surovo napadol 29.
októbra minulého roku.
Rodina Foxová
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Nechcú stratiť kontakt s dobou
Základná organizácia
Jedenoty dôchodcov Slovenska v Liptovskom Petre bola
založená 17. januára 2002.
Jej začiatky boli síce trochu
rozpačité, ale dôchodcovia
napriek tomu uskutočnili výlet
do Červeného Kláštora a zájazd do Poľska. Až po výročnej
členskej schôdzi a voľbe nového výboru v roku 2005 pribudli
ďalší noví členovia a viac sa
začala rozvíjať ich činnosť,
takže dnes má táto organizácia 59 členov.
Naši seniori k oslavám výročia prvej písomnej zmienky
o Liptovskom Petre usporiadali
výstavu ručných prác, boli sa
pozrieť na Vysoké Tatry ako
vyzerajú po kalamite, navštívili
výstavy Flóra Bratislava 2007

a Flóra Olomouc 2008. Chvály
hodné je, že svoju pozornosť
pritom nezamerali iba na seba,
ale ponúkli spoluprácu obecnému úradu, najmä pokiaľ išlo
o udržiavanie poriadku v obci
a na cintoríne. Z ich ďalších
plánov, alebo skôr túžob, môžeme prezradiť, že by chceli
v obci získať priestory pre
pravidelnú klubovú činnosť
a viac sa zamerať na sociálnu
oblasť i vzdelávanie, aby ani vo
vyššom veku nestratili kontakt
s dobou v ktorej sa ocitli.
Naši dôchodcovia sú
otvorení ľuďom, ale aj novým
myšlienkam. Preto pozývajú
medzi seba nielen seniorov, ale
každého kto by vedel pomôcť
ich organizácii, hoci aj návrhom
na ďalšiu zaujímavú činnosť.

Rozširuje sa vodovod
Obecný úrad sa v súčasnosti zaoberá rozširovaním
vodovodu k bytovkám č. 1 až
14 a 240. Naň je už vydané aj
platné stavebné povolenie. Jeho
zmyslom je vzdialené spoločné
vodomerné šachty premiestniť
bližšie k bytovkám a tak predísť
stratám, na ktoré teraz doplácajú občania. Podľa informácie

starostky, v týchto dňoch obecný úrad už oslovuje firmy, ktoré
majú záujem o vykonanie týchto prác. Onedlho budú na rade
nájomníci. Tí, rozhodnú, ktorú
z nich si vyberú, aby náklady
na riešenie problému boli čo
najmenšie. Tieto práce si totiž
budú financovať z vlastných
fondov opráv.

Hasiči tretí
Dobrovoľní hasiči - muži sa zúčastnili v Podtúrni okresnej
súťaže. V konkurencii ostatných družstiev dobrovoľníkov skončili
na peknom treťom mieste a dali tak všetkým na vedomie, že
tento druh záujmovej činnosti v našej obci ešte nezanikol.
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Oslavovali sme
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, deti
z materskej školy pod vedením pani učiteliek pripravili
už tradične bohatý program.
Okrem troch desiatok škôlkárov v ňom vystúpili aj žiaci
zo ZŠ. Sála kultúrneho domu
bola plná a možno bolo aj na
škodu veci, že si tejto peknej
atmosféry neprišli „nadýchať“
aj ostatní občania.
Počas Medzinárodné-

ho dňa detí si to zasa naše
deti užívali v kasárňach na
Mokradi. Obdivovali vrtuľník,
stíhačku a množstvo inej
vojenskej techniky, ktorú pre
nich pripravili vojaci. V oslave
sa pokračovalo na druhý deň
v Lipt. Petre. V réžii obecného
úradu pre nich komisia pre deti
a mládež pripravila množstvo
súťaží. Na podujatí , nechýbala
muzika, guláš, pekné počasie
a dobrá nálada.
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Obvodné oddelenie Policajného zboru v Liptovskom
Hrádku každoročne zaznamenáva trestné činy, ktorých obeťami sú starší ľudia. Aj preto
sme sa rozhodli osloviť práve
vás, dôchodcov a poskytnúť
vám niekoľko dobrých rád, či
odporúčaní.
Určite ste už počuli od
známych, alebo čítali v tlači
správy o podomových obchodníkoch, ktorí sa starším ľuďom
predstavujú ako zástupcovia
rôznych lukratívnych firiem
obchodujúcimi s výhodnými
produktmi, dôchodkovým
poistením, či ako zamestnanci plynárenskej spoločnosti,
telekomunikácií, sociálnych
služieb, elektrární alebo charity. Ženy, podvodníčky, vás
môžu osloviť pod zámienkou
rozmeniť peniaze, poprosiť
o pohár vody a podobne. Vo
všetkých prípadoch ide o ľudí,
ktorí chcú oklamať vašu dô-
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Nenechajte sa okradnúť
veru. Ich cieľom je dostať sa
do vášho príbytku využívajúc
okolnosti, ktoré im prirodzene
vytvára vaša sťažená pohyblivosť, horší zrak i sluch alebo
skutočnosť, že žijete osamelo.
Z bytu potom neraz odchádzajú aj s vašimi celoživotnými
úsporami. V zásade však platí,
že ktokoľvek neznámy zazvoní
pri vašich dverách a hovorí
o kontrolách nejakého zariadenia, či o peniazoch v hotovosti,
sľubuje vyplatiť preplatky, chce
pôžičku alebo finančnú pomoc,
môže byť podvodník.
Preto sa vždy cez kukátko
pozrite, či človeka pred dverami poznáte, dvere pred otvorením si zaistite retiazkou a za
žiadnych okolností, neznámych
ľudí nevpúšťajte do bytu. Predovšetkým však, nedržte doma
veľa peňazí. Ak vás neznámy
človek požiada o pomoc, po-

ložte si logickú otázku: “Prečo
nepožiada o pomoc v lekárni,
v obchode, či v reštaurácii, ale
práve mňa? Je paradoxom, že
práve seniori, ktorí mávajú
najväčší strach z prepadnutia
alebo okradnutia, nemajú
takmer vôbec strach z toho,
že ich niekto podvedie. Preto
prijmite od nás niekoľko dobrých rád:
• od donáškovej služby
si pýtajte identifikačnú kartu
(občiansky preukaz) s fotografiou;
• to isté žiadajte od pracovníkom elektrární, plynární,
domovej správy a zistite dôvod, prečo sa neohlásili ako je
zvykom, vopred;
• v prípadoch zmeny cien
Slovenský plynárenský priemysel na odpočet využíva brigádnikov. Aj tí musia mať preukaz
externého pracovníka;
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• neverte všetkému, čo
znie až príliš dobre na to,
aby to bola pravda, napr.
dovolenka zadarmo, zbierky
na liečenie rôznych chorôb,
nízke riziká a vysoké výnosy
pri investovaní;
• nikdy nedávajte čísla
svojich kreditných kariet, sociálneho poistenia, bankového
konta po telefóne;
• nenechajte sa tlačiť
do podpisovania čohokoľvek,
všetko čítajte pozorne a majte
pri sebe niekoho, komu dôverujete, aby celú záležitosť
skontroloval;
• v prípade podomového
predaja je osoba, ktorá túto
činnosť vykonáva povinná
preukázať svoju totožnosť,
trvalý pobyt, živnostenské
oprávnenie alebo meno a sídlo
firmy, ktorá ju vyslala;
• neznámeho v žiadnom
prípade nepúšťajte do svojho
bytu alebo domu.

Päť rodín dostane byty
Približne dva mesiace pred
kolaudáciou rekonštrukcie bytovky č. ? sa konal kontrolný
deň. Bytovka má pastelovo
zelenú farbu a jej fasáda bola
obohatená o niektoré archaizujúce prvky. Rekonštrukciu
nákladom 5,4 milióna korún
financuje obecný úrad, ktorý
na ňu zo Štátneho fondu rozvoja bývania získal 80-percentnú
dotáciu a zvyšných 20 percent
vykryl komerčným úverom. Po
jej dokončení v obci pribudne
5 nájomných bytov. Ako sme
sa dozvedeli, žiadateľov o byty

v Lipt. Petre je veľa (aj z iných
obcí) avšak prednosť v tomto
prípade budú mať petranské
rodiny z deťmi. Ďalších záujemcov by mala uspokojiť
nová bytovka s dvanástimi
nájomnými bytmi, ktorú má
obec v pláne postaviť na budúci rok. Situovaná bude na
voľnom priestranstve oproti
materskej škole. Do dvoch
rokov by mala byť pripravená
aj nová ulica za obchodmi
na ktorej dostane príležitosť
približne 40 individuálnych
stavebníkov.
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