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v tento nastávajúci čas 
Vianoc, chcela by som sa 
spätne v svojom mene i v me- 
ne novozvolených poslan-
cov veľmi pekne poďako-
vať za účasť v nedávnych 
voľbách a za dôveru, ktorú 
ste nám prejavili. Považu-
jeme to za prejav ocenenia 
našej doterajšej práce. Za 
seba, ale aj za poslancov 
obecného zastupiteľstva, by 
som vám rada sľúbila, že sa 
vynasnažíme v plnej miere 
plniť všetky naše pracovné 
predsavzatia, počúvať vaše 
požiadavky a riešiť veci, 
ktoré prinesie život. Osobit-
ná vďaka patrí Miroslavovi 
Krčulovi, ktorý už v tomto 
volebnom období nekandi-
doval, za dlhoročnú prácu 
poslanca a jeho neoceniteľ-
ný prínos pre našu obec.

Vianočné sviatky sú vý- 
nimočným okamihom na 
vrchole roka, keď si sadá-
me spoločne k štedrove-
černému stolu, keď cítime  
náklonnosť svojich najbliž-
ších, lásku, vzájomnú spo-
lupatričnosť a opojnú vôňu 
domova. Je to obdobie, keď 
si chceme dopriať čas je-
den pre druhého a možno aj 
sami pre seba. Každý z nás 
sa teší na ich čarovnú atmo-
sféru i chvíľu, v ktorej mô-

žeme spočinúť. Aj napriek 
tomu, že Vianoce sú každý 
rok, ich kúzlo sa v bežnom 
živote nedá ničím nahradiť 
ani napodobniť. 

V mene celého obecného 
zastupiteľstva, pracovníkov 
obecného úradu, Vám pra-
jem, aby ste tento magický 
čas prežili s pokojom v srdci, 
v kruhu svojich rodín. Šťast-
né a veselé vianočné sviatky!                                                                                                                                                                                                                                                             

Anna Papajová, starostka

Vážení občania,

(r)

Zložili sľub
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Vo štvrtok podvečer 24. novembra sa v Liptovskom 
Petre konalo prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Po štátnej hymne, zložení sľubu starostky a poslancov, 
zápise do pamätnej knihy a vydaní osvedčení starostka 
Anna Papajová v krátkom príhovore zhodnotila situáciu 
v obci. „Obec má dobrú demografickú štruktúru, dobrú 
polohu, obecný majetok sa zveľaduje a samotná obec je v 
dobrej finančnej kondícii”, povedala. 

Vyjadrila tiež presvedčenie, že aj v tomto volebnom 
období, napriek zložitej situácii, sa obci bude dariť a 
poslanci pri jej napredovaní splnia svoje poslanie. 

V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci venovali meno-
vaniu predsedov a členov komisií obecného zastupiteľ-
stva, určeniu platu starostky a iným obligatórnym ve-
ciam.

Dnes príde tichá 
noc, ktorá má zvláštnu 
moc. Prajem vám veľa 
lásky, šťastia, zdravia, 
a nech sa vám splnia 
najtajnejšie priania. 
Ja vám k Vianociam 
chcem priať, nech je 
vždy nablízku ten, kto 
vás má rád. 

Nech stačí mu po-
hľad do vašich očí, 
aby vedel, aké želanie 
sa vám v hlave točí. 

Nech nikdy nespo-
znáte bôľ ani klam  
a o Vianociach nech 
nie ste nikdy nikto sám.

*  *  *

*  *  *

PF 2023
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Blíži sa koniec roku 2022  
a ani počas neho, naša DHZ-ka 
nezaháľala, plnila svoje úlohy a 
pomáhala obci i občanom. Jej 
členovia sa zúčastnili na Dni 
zeme, stavaní mája, pomáhali 
pri organizácii MDD, v jeseni 
sa zasa venovali zberu krovia 
a pred zimnou sezónou preven- 
tívnym protipožiarnym pre- 
hliadkam. Počas roka sa zame-
rali predovšetkým na zvyšova-
nie svojej odbornej zdatnosti.  
V júni sa zúčastnili dvojdňového 
cvičenia vo vojenskom výcvi-
kom areáli na Lešti, čo bolo pre 
nich poučné, najmä z hľadiska 
ich profesionality pri protipo- 

Ako sme volili
Komunálne voľby spolu s voľbami do samosprávne-

ho kraja sa konali 29. októbra 2022. Vo voľbách do obec- 
nej samosprávy sme volili 9 poslancov a starostu. Podľa šta- 
tistiky miestnej volebnej komisie bol v Lipt. Petre počet voličov 
zapísaných do voličských zoznamov 1 085,  na hlasovaní sa ich 
zúčastnilo 604, obálku odovzdalo 602 voličov. Počet odovzda-
ných platných hlasovacích lístkov do obecného zastupiteľstva 
bol 575 a  počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre 
starostu 593.

Do Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre boli zvolení:
Ing. Ľubomír Belobrad, HLAS – SD 348 hlasov
Marek Zachar, nezávislý kandidát  334 hlasov
Ing. Ján Kamenský, nezávislý kandidát 322 hlasov
Bc. Ján Nemsila, HLAS – SD  302 hlasov
Ľubica Uličná, HLAS – SD  299 hlasov
Vladimír Olšovský, HLAS – SD  296 hlasov
Stanislav Žiška, HLAS – SD  295 hlasov
Martin Rúčka, nezávislý kandidát  251 hlasov
Ing. Matej Čukan, Progresívne Slovensko 250 hlasov

Za starostu obce Liptovský Peter bola zvolená:
Ing. Anna Papajová, nezávislá kandidátka 416 hlasov

Zmien v zložení zastupiteľstiev i starostov bolo vo všeobec-
nosti na Liptove málo. V našom prípade sa vymenili iba dvaja 
poslanci, čo znamená, že občania tento raz neprejavili vôľu robiť 
veľké zmeny. 

Zmeny v dopravnom značení
Na základe projektu odsúhla-
seného dopravným inšpek-
torátom došlo v uplynulých 
dňoch  v Lipt. Petre k dopl-
neniu dopravných značiek. 
Dohromady ich pribudlo 25. 
Označujú tvary križovatiek, 
hlavné a vedľajšie cesty, pred-
nosti v jazde a pod.. Správne 
rozmiestnené dopravné zna-
čenie, robí pre šoférov situá-
ciu na ceste jasnou a prispieva 
aj k bezpečnosti občanov.   

Nulová vzdialenosť
Legislatíva týkajúca sa separovaných odpadov prechádza  
každý rok zmenami. Majú však do toho čo povedať obce i 
odberatelia. Novinkou od nového roka bude v Lipt. Petre 
nulová vzdialenosť na separovanie plastov i papiera. Čo to 
znamená? Nič iné len to, že verejnoprospešné služby odo-
berú vrece s papierom a plastami priamo spred brány rodin-
ného domu, pričom ich majitelia budú musieť dôslednejšie 
sledovať a strážiť dátumy v zberovom kalendári. Na sídlis-
kách pri bytových domoch, kde sa takýto spôsob odvozu dá 
ťažko realizovať, zostanú kontajnery, teda všetko pri sta-
rom.                                                                          (r 

Na rade je dom smútku

Venovali sa zvyšovaniu odbornosti
žiarnom zásahu, či pomoci ob-
čanom. Rovnaký význam ma- 
li aj ďalšie dve taktické cviče-
nia. V Podturni si precvičovali 
zásah proti povodni s použi- 
tím protipovodňových vakov  
a vozíkov. Na Brtkovici v L. Po- 
rúbke, si naši dobrovoľníci zasa 
zopakovali likvidáciu lesného 
požiaru a spoluprácu HZ v sé-
riovom napájaní hadíc. Tento 
rok bol trochu chudobnejší na 
súťaže. V júli sa členovia peter-
skej DHZ-ky (na snímke hore) 
zúčastnili v Múzeu liptovskej 
dediny v Pribyline súťaže o 
richtársku palicu, z ktorej si od-
niesli pekné druhé miesto.     

(r)

Po rokoch, kedy sa obec-
ný úrad venoval predovšet-
kým svojmu majetku v obci, 
prišiel rad aj na miestny cin-
torín. Na začiatku tohto roku 
bolo z východnej strany cin-
torína vymenených približne 
200 m plota, vstupná brána  
a dve vedľajšie bráničky. Ako 
služba občanom pribudli na 
cintoríne dva stojany s krhla-
mi a metličkami na údržbu 
hrobov. To všetko doposiaľ 
stálo obec 18 000 eur.  

O ďalšie peniaze na mo-
dernizáciu domu smútku po-
žiadala obec prostredníctvom 

Miestnej akčnej skupiny hor-
ný Liptov Poľnohospodársku 
platobnú agentúru, odkiaľ zí- 
skala 20 000 eur. Zvyšok fi-
nancií na modernizáciu budo-
vy je obec rozhodnutá zabez-
pečiť z vlastných zdrojov. 

V rámci tohto projektu 
budú na dome smútku vyme-
nené okná, dvere a sociálne 
zariadenia, vymaľovaná ob-
radná miestnosť a nainštalo-
vané nové ozvučenie. 

V ďalšom období budú 
práce pokračovať rekonštruk-
ciou ostatných obslužných 
miestností, chladiaceho za-
riadenia a opravou vstupného 
schodišťa.

Spomenúť treba aj sku-
točnosť, že o cintorín sa počas 
roka nestará len obec, ale aj 
naši občania, hlavne dôchod-
covia, ktorí tu pred sviatkom 
Všetkých svätých na brigáde 
pomohli s hrabaním lístia. 

Za udržanie dôstojnosti 
nášho pietneho miesta im sa-
mozrejme patrí poďakovanie.                                                 

(r) (r)
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Spolupráca zvyšuje našu kvalitu

Prístrešky chránia majetok obce
Pretože požiarna zbroj-

nica je plná techniky, vzni-
kol problém, čo s peterskou 
Aviou? Dočasné riešenie 
našiel obecný úrad za kultúr-
nym domom, kde pre ňu po-
stavil jednoduchý prístrešok. 
Ako sme sa dozvedeli, o tech-
niku sa treba postarať, avšak 
aj tento priestor môže mať  
v budúcnosti iné využitie. Prí-
strešky vylepšili aj nie veľmi 
vábne stanovištia kontajne- 
rov v Liptovskom Petre. 
Zatiaľ je ich šesť a ešte je-
den k nim na budúci rok 
pribudne. Takto do občas 
preplnených kontajnerov as-

poň neprší, vytvárajú dojem 
poriadku a prispievajú aj  
k estetike ulice ako verejné-
ho priestoru.     

Každá ulica bude mať ná-
zov.

Rovnako ako v iných 
obciach na Slovensku aj v 
Liptovskom Petre sa chystá 
pomenovanie doposiaľ ne-
pomenovaných ulíc, čo zna-
mená, že na domoch okrem 
súpisného čísla pribudne aj 
orientačné číslo. Pomeno-
vanie ulíc a iných verejných 
priestranstiev slúži obci a 
ďalším subjektom na získa-
nie prehľadu o umiestnení 
stavieb a súčasne prispieva k 
lepšej orientácii záchranných 
zložiek, obyvateľov, turistov i 
návštevníkov. Ako nás infor-
movala starostka Anna Papa-

jová, názvy ulíc v Liptovskom 
Petre už obecné zastupiteľstvo 
schválilo, v mnohých prípa-
doch zostali tradičné pomeno-
vania, ako ich občania zvykli 
desaťročia nazývať – Do Peš-
ti, Na Fľak, Sídlisko Močiare, 
ďalšie sú nové. Táto zdanlivo 
jednoduchá záležitosť však 
prináša potrebu vykonania 
viacerých administratívnych 
úkonov nielen na strane obce 
ale aj na strane občanov. Tí si 
budú musieť vyhotoviť nové 
občianske preukazy a novú 
adresu nahlásiť organizáciám, 
s ktorými sú v nejakom vzťa-
hu (banka, poisťovňa a pod.).                                                                                                                          

(r)

Školský rok v materskej škole začal len pred nedávnom, 
no už sa spoločne s deťmi tešíme na najkrajšie obdobie v roku. 
Túžobne očakávame snehobielu perinku, chceme pristihnúť 
Ježiška, ako kladie darčeky pod stromček, dookola pozerať 
rozprávky a mať bruško plné sladkých dobrôt. Vianoce sú aj 
o rodine a blízkych. Sú o mame, ktorá pečie vianočné kolá-
če, o otcovi, ktorý vyzdobí najkrajší stromček, sú o babke a o 
dedkovi, ktorí sa s nami radujú pri rozbaľovaní darčekov. Sú 
spomienkou na tých, ktorých túžime znovu objať.  Je to čas, 
kedy sa stíšime, prehodnocujeme a lúčime sa so starým rokom. 
V našej materskej škole letí čas neuveriteľnou rýchlosťou. Z 
malých huncútov sa ako mihnutím čarovného prútika stávajú 
školáci. Našou snahou je ich  čo najlepšie pripraviť do života, 
obohatiť ich krásnymi spomienkami a silnými kamarátstvami. 

Aby bol výchovno-vzdelávací proces čo najkvalitnejší a 
najkomplexnejší, pomáha nám pri tom spolupráca s rôznymi 
inštitúciami. Napríklad, spolu s organizáciou Kids fun acca-
demy rozvíjame pohybové a športové zručnosti. Spoločnosť 
Dada  pre naše deti usporadúvai krúžok – tanečníček.  Pravi-
delne sa zúčastňujeme aktivít, ktoré organizuje Národopisné 
múzeum v Liptovskom Hrádku, ako aj Základná škola s ma-
terskou školou Hradná v Liptovskom Hrádku, ktorá pre deti 
pripravila pestrý program na celý rok. Pri otázkach súvisiacich 
s vývinom, výchovou a diagnostikou porúch spolupracujeme 
s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a pre-
vencie v Liptovskom Mikuláši. Samozrejme, najviac ďakujem 
za to, že máme skvelých rodičov, ktorí sú nám nápomocní pri 
organizovaní besiedok, tvorivých dielní a podujatí v našej ma-
terskej škole.   

Spoločenský život sa vracia

Každá ulica bude mať názov

Vďaka doznievajúcej pan- 
démii v úvode roka, začal 
spoločenský život v Lipt. 
Petre trochu v rozpakoch. 
Bez účasti verejnosti, v júni, 
postavili dobrovoľní požiar-
nici dievčencom v obci máj. 
Medzinárodný deň detí však 
už bol bohatší a obecný úrad 
sa v ňom snažil deťom vy-
nahradiť všetko, o čo v pred-
chádzajúcom období prišli. 
Po dvoch rokoch sme sa vrá-
tili aj k tradícii vítania detí do 
života a v októbri k posedeniu 
pre jubilantov. Hoci opatrenia 
proti covidu zanechali v našej 
spoločnosti stopy, veríme, že 
ostatné podujatia pre občanov 
sa uskutočnia v normálnom 
režime. 

Okrem toho, obecný úrad 
počas roka rozbehol aj viace-
ro menších aktivít. Venoval 
sa napríklad údržbe verejnej 
zelene, ktorá bola časom tro-
chu prerastená a teraz si vy-
žadovala dendrologicky zá-
sah. Niektoré dreviny museli 
ustúpiť, ďalšie boli odborne 
ošetrené. Na jar je obecný 
úrad rozhodnutý v tejto čin-
nosti pokračovať.  Na sídlisku 
pri bytovkách č. 256 a 257 pri-
budlo 12 parkovacích miest.
Tiež bol vybudovaný chodník 
od materskej školy k bytovke 
č. 10. Všetko sú to síce drob-
né akcie, ktoré ale prispievajú 
k zlepšeniu života v L. Petre.                                                                      
 

(r)

(r)

(riaditeľka MŠ)



DECEMBER 2022 SPRAVODAJ  OBCE STRANA 4

SPRAVODAJ OBCE LIPTOVSKÝ PETER - vychádza dvakrát ročne. • Vydavateľ: Obec Liptovský Peter. • Šéfredaktor: PhDr. Peter Laučík  
• Redakčná rada: Anna Papajová, Júlia Ilešová, Dagmar Schlégerová. • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Liptovský Pe-
ter 100. • IČO: 00620581, tel. č. 044/522 24 84, e-mail: info@liptovskýpeter.sk. • Registračné číslo: EV 3661/09, ISSN:1339-7206  
• Grafické spracovanie a tlač: GRAFIC COLOR Liptovský Mikuláš,  0907 882 298,  e-mail: graficcolor@imafex.sk,  www.graficcolor.sk.

V knižnici modernejšie

Stále mladý osemdesiatnik

(r)

Art štúdio Lipt. Hrádok v jeseni tohto 
roku usporiadalo v Národopisnom múzeu 
už tradičnú prezentáciu prác svojich členov 
MY 2022. Podstatnú časť vo svojej expozí-
cii tento raz venovalo minuloročnému ju-
bileu nášho občana Milana Mikoláša, jeho 
80-tym narodeninám. Takže, pre situáciu 
spôsobenú covidom trochu retro... ale neza-
budli sme.

Od roku 1968 sa venuje 
tvorbe sôch, reliéfov, predo-
všetkým z dreva, čo je ma-
teriál, lásku ku ktorému si 
priniesol z otcovského domu. 
Rodák od Českých Budějovíc 
za desaťročia pobytu na Lip-
tove zdomácnel a patrí k nám 
rovnako ako napríklad kasár-
ne Mokraď, kde pracoval. In-
tenzívnejšie sa začal zaoberať 
rezbárstvom až po odchode z 
armády. V posledných rokoch 
absolvoval so svojimi práca-
mi viacero výstav a súťaží, 
výsledkom čoho bolo napo-
kon najvyššie ocenenie Ná-
rodného osvetového centra v 
Bratislave.

Tvorba Milana Miko-
láša sa pohybuje na rozhraní 
umenia a vedy. Najmä jeho 
plastiky ľudí sú umelecky  
a výtvarne zrelé. Postavy 
žien, matiek, či skôr venuší, 
ich jemne vypracované línie, 

zvyčajne obdivujú ľudia s 
estetickým a emocionálnym 
cítením. Cez ne nás vracia 
k základným princípom na-

šej existencie. Pri reliéfoch 
ide o trochu iný problém, o 
spracovanie racionálneho ve-
deckého obsahu, výsledkom 
čoho je často, okrem sochy 
aj didaktická pomôcka, ktorú 
zasa vedia oceniť, napríklad, 
ľudia z oblasti kultúrnej ant-

ropológie, či kvantovej fyzi-
ky, antropozofi alebo laterálni 
myslitelia. Takže, pre každé-
ho niečo. 

Tieto dva póly tvorby si v 
podaní Milana Mikoláša ni-
kdy neprotirečili. A čo viac, 
autor s nimi k nám prichádza 
ako s darom, obohacuje nás, 
pretože dosť podstatne rozši-
ruje krajiny našej vnímavosti 
a predstavivosti. Mení tiež 
náš pohľad na abstrakciu, o 
ktorej si často myslíme, že je 
to náhodná voľná štruktúra, 
ale opak je pravda. Každá 
línia v jeho plastikách sa dá 
konkrétne pomenovať a vý-
sledkom je jav, ktorý vytvára 
našu bezprostrednú realitu. 
Milan Mikoláš, nám takto od-
haľuje krásu sveta, na ktorú 
nedosiahneme svojimi zmy-
slami a zároveň nás vťahuje 
do poznania hlbokých a ta-
juplných vesmírov, ktoré nás 

obklopujú. Návštevníci jeho 
výstav, sú často plní otázok, 
na ktoré im Milan Mikoláš 
vždy rád odpovie. A o to ide 
v každej skutočnej komuniká-
cii: prebudiť zvedavosť, po-
ložiť otázku, ktorou otvoríme 
priestor pre odpoveď. 

Aj dnes je radosť stretnúť 
sa na peterskej ulici s tým-
to čulým osemdesiatnikom 
a prehodiť pár slov hoci aj  
o našej spoločenskej situá-
cii, či najnovšom vedeckom 
poznaní. Všetko s nadšením 
sleduje a s dobre podloženým 
názorom komentuje. V reči 
si často zaspomína na svoju 
manželku a nezabudne spo-
menúť aj svoje deti a vnúčatá, 
z ktorých má veľkú radosť a 
čerpá z nich energiu. Človek 
nakoniec pochopí, že samotný 
život má okrem iného aj veľ-
mi jednoduché princípy.                                                                                                                  

Tento rok došlo k zme-
nám aj v našej stálej a jedi-
nej kultúrnej inštitúcii – v 
obecnej knižnici. Obecný 
úrad sa tento raz podujal 
urobiť v nej veľkú rekon-
štrukciu. Dnes je miestnosť 
vymaľovaná, dýcha čisto-
tou, čiastočne sa obnovilo 
aj jej vnútorné zariadenie. 
Zároveň naša knihovníč-
ka Branislava Gajdošová 
urobila inventúru kníh, pri-
čom neaktuálne a priveľmi 
opotrebované sa vyradi-

li. Predovšetkým však na 
jej stôl pribudol počítač 
s knihovníckym progra-
mom, ktorého súčasťou je 
elektronický katalóg, tak-
že pri vyhľadávaní kníh 
má prehľad o momentá-
lnej situácii v regáloch a 
výpožičkách. Čitateľ si už 
teraz vie v online katalógu 
zistiť, či sa kniha, o ktorú 
má záujem, nachádza v na-
šej knižnici a v budúcnosti 
si ju bude môcť aj cez inter-
net zarezervovať.             (r)

•	 Na	dlhé	zimné	večery	si	Anna	Milecová	 (vpravo)	odniesla	 
z	našej	knižnice	peknú	kôpku	kníh.	Vraj	je	to	lepšie	ako	tele-
vízia.	Knihovníčka	Branislava	Gajdošová	jej	s	výberom	rada	
pomohla.


