
ROČNÍK XIII.         OKTÓBER   2018

1. Ľubomír Belobrad, Ing. 50 r., 
technik, 

 nezávislý kandidát

2. Matej Čukan, Ing. 43 r., 
	 manažér,	
 nezávislý kandidát

3. Martin Drugaj, Ing. 35 r., 
živnostník,	

	 Progresívne	Slovensko

4.  Ján Kamenský, Ing. 27 r., 

č. 2
Kandidáti zaregistrovaní pre voľbu starostu v Lipt. Petre

1. Adriana Muráňová,	42-ročná,	
stavebná	technička,	

 nezávislá kandidátka

2. Ján Palider,	53-ročný	
	 vedúci	pracovník,
	 Vzdor	-	strana	práce

3. Anna Papajová,	Ing.	55-ročná,	
starostka,

 nezávislá kandidátka

Kandidáti zaregistrovaní pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva

Komunálne voľby, sobota 10. novembra 2018

	 Slovenská	národná	strana

11. Ľubica Uličná, 63 r., 
	 dôchodkyňa,	
	 Slovenská	národná	strana

12. Marek Zachar, 34 r., 
	 živnostník,	
 nezávislý kandidát

13. Stanislav Žiška, 39 r., 
	 živnostník,	
 nezávislý kandidát 

	 obchodný	zástupca,	
 nezávislý kandidát

5. Pavel Klaučo,  39 r., 
	 vojenský	policajt	v.	v.,	
	 Slovenská	národná	strana

6. Miroslav Krčula, 61 r., 
 elektrikár, 
 nezávislý kandidát

7. Milan Majer, 64 r., 
	 dôchodca,	

 nezávislý kandidát

8.  Adriana Muráňová, 42 r., 
stavebná	technička,	

 nezávislá kandidátka

9. Gabriela Nagyová, Bc. 43 r.,  
regionálna	 obchodná	 zástup-
kyňa,	

	 Sme	rodina	–	Boris	Kolár

10. Peter Šeďo, 41 r., 
	 živnostník,	

Príďte voliť.



OKTÓBER 2018 SPRAVODAJ  OBCE STRANA 2

Rok 2015 
sa niesol v znamení spomien-
ky na dve významné a slávne 
lekárky, ktoré sa narodili a vy- 
rástli v Liptovskom Petre.
 MUDr. Mária Bellová bola 
prvou lekárkou – ženou na 
Slovensku, druhá MUDr. Ire-
na Jakubcová – Dérerová bola 
priekopníčkou detskej kar-
diológie. Obidvom lekárkam 
dala obec na ich pamiatku 
inštalovať mramorové tabule 
na budovu kultúrneho domu 
ako stálu spomienku na hlbo-
kú stopu, ktorú tu zanechali.

Z investičných akcií sa v 
tomto roku uskutočnila re-
konštrukcia podkrovia ma-
terskej školy, v ktorom vzni-

• Liptovský Peter začína byť skutočne zelenou obcou

• Najrušnejšia križovatka v obci zatiaľ funguje bez väčších problé-
mov

• Ulice Liptovského Petra sa strácajú v parkovej zeleni

kol priestor pre hranie ale aj 
na spanie pre najmenšie deti. 
Celá prestavba stála 34 000 
eur. Toho roku obec pristú-
pila aj k opravám posledných 
starých chodníkov a parko-
vacích miest pred bytovkami 
254, 255 v celkovom náklade 
20 000 eur s predprípravou 
prístupovej cesty ku garážam, 
ktorých výstavbu začala obec 
v tomto roku pripravovať. Po-
čítalo sa s tým, že v prvej etape 
sa vybuduje 16  murovaných 
radových garáží. Začala sa aj 
výstavba rodinných domov  

v lokalite na Táloch, kde firma 
Hlina, s. r. o. z Lipt. Mikuláša 
pripravila územie na stavbu 
13 rodinných domov a jednu 
polyfunkčnú budovu.

V októbri tohto roku si 
obecní hasiči prevzali za účas-
ti ministra vnútra, protipo-
vodňový vozík. Dňa 1. apríla 
prezident DPO ocenil člena 
DHZ Milana Majera st. naj-
vyšším vyznamenaním  - Me-
dailou zaslúžilého člena DPO.

V obci začal pracovať di-
vadelný súbor pod názvom 
f*ACTOR Liptovský Peter, 
ktorý v tomto roku  pred pre- 

plnenou sálou kultúrneho do-
mu odohral aj svoju prvú pre- 
miéru Obec roka. Hra sa 
stretla s mimoriadnym úspe-
chom a postúpila na krajskú 
súťaž do Martina.

Spomenúť možno aj za-
loženie novej tradície.  Obec  
v tomto roku zaradila do svo-
jich pravidelných akcií obec-
nú zabíjačku, čo sa medzi ob-
čanmi stretlo s veľmi dobrým 
ohlasom.  

Rok 2016
žil oslavami 730. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. Pri 
tejto príležitosti dala obec vy-
hotoviť pamätník Martinovi 
Martinčekovi, slovenskému 
fotografovi, ktorý je inštalo-
vaný  v parku pred obecným 
úradom.  Oslavy sa konali 
16. – 18. septembra. V piatok 
bolo slávnostné odhalenie pa-
mätníka za účasti autora La-
dislava Beráka. 

Po ňom sa konalo obecné za-
stupiteľstvo, na ktorom boli 
ocenení významní a zaslúžilí 
občania a spoločenské orga-
nizácie, ktoré sa pričinili o 
rozvoj obce a šírenie jej dob-
rého mena. Večer odohrali 
peterskí divadelníci predsta-
venie. Sobota bola venovaná 
kultúrnemu programu, ktoré-
ho súčasťou bol promenádny 
koncert Mestského dychové-
ho orchestra z Liptovského 
Mikuláša, slávnostný sprie-
vod obcou a vystúpenie diva-
delného súboru f*ACTOR s 
historickou miniatúrou. Osla-
vu oživili aj členovia Horno-
liptovského kuruckého regi-
mentu z Vavrišova a Skupina 
historického šermu Svarog 
z Ružomberka. Neskôr vy-
stúpila ľudová hudba Sláčik, 
hudobná skupina Pramene a 
večer sa uskutočnil koncert 
skupiny Rock Therapy spo-
lu s dedinskou veselicou a 
ohňostrojom. V nedeľu sa ko-
nali slávnostné služby božie. 
Podujatie, ktoré svojou prí-
tomnosťou podporili viacerí 
primátori a starostovia z oko-
litých obcí a pozvaní hostia, 
doplnila výstava domácich 
umelcov. 

Z väčších akcií v tom-
to roku pribudlo osvetlenie 
miestneho cintorína, dva spo-
maľovacie pásy kvôli bezpeč-
nosti na miestnej komuniká-
cii, ktorá vedie od garáží nad 
ihriskom do obce. Začala sa 
tiež príprava osvetlenia pre-
chodu cez cestu pri autobuso-

Náš pohľad na uplynulé štyri roky
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• Z Liptovského Petra zmizla šedivosť a fádnosť uplynulých rokov

P. L.

• Svieže a živšie fasády dostali aj novšie bytovky

• Rekonštrukciou starej slobodárne pribudne v obci 18 bytov

vej zastávke a rekonštrukcia 
cesty od spomenutej zastávky 
v smere k novej výstavbe ro-
dinných domov a na sídlisko.

Divadelný súbor f*ACTOR 
vyhral s inscenáciou Obec 
roka v Martine a postúpil na 
prehliadku FEDI do Tisov-
ca. V tomto roku odohral 30 
repríz tejto divadelnej hry v 
rôznych mestách a dedinách 
na Slovensku. 

Rok 2017
 bol pre obec pomerne finanč-
ne náročný. V dvoch etapách 
sa uskutočnila rozsiahla re-
konštrukcia miestnej komu-
nikácie. Prvá etapa viedla od 
autobusovej zastávky na síd-
lisko, druhá od zákruty na 
sídlisko  po výstavbu nových 
rodinných domov. Celá re-
konštrukcia stála 161 000 eur.

V tomto roku sa vybudo-
valo 16 murovaných rado-
vých garáží pri bytovom dome 
254, z ktorých obec pre svoje 
potreby si postavila dve za 
13 800 eur. K týmto garážam 
pribudlo aj verejné osvetlenie.  
Osvetlenie sa inštalovalo aj 
na priechode pre chodcov na 
hlavnej ceste pri autobusovej 
zastávke v hodnote 4 600 eur. 
Na križovatke v tzv. trojuhol-
níku došlo k revitalizácii ze-
lene. 

Verejné osvetlenie sa roz-
šírilo aj pri bývalej slobodár-
ni až k priechodu na hlavnej 
ceste a vybudoval sa vstup do 
materskej školy spolu s od-
vodnením budovy a rekon-

štrukciou vstupnej bráničky 
do areálu za 4 900 eur.

Obec sa zapojila do výzvy 
na znižovanie energetickej 
náročnosti budov. Pre tento 
projekt určila budovu kultúr-
neho domu. Vo výzve na re-
konštrukciu hasičských budov  
odporučila  rekonštrukciu ha-
sičskej zbrojnice.

Divadelný súbor f*AC-
TOR naštudoval novú diva-
delnú hru 345, ktorej pre- 
miéra opäť zaplnila sálu kul-
túrneho domu. Hra postúpila 
na krajskú divadelnú pre-
hliadku do Martina. Okrem 
toho súbor počas halloweenu 
pripravil pre naše deti poduja-
tie s názvom Strašne strašidel-
ný večer. Mimo pravidelných 
akcií, sa v  Deň boja za slobo-
du a demokraciu, uskutočnil 
aj lampiónový pochod obcou. 

Rok 2018
bol charakteristický príprava-
mi projektov, ako je projekt 

na rozšírenie a obnovu parko-
vacích miest, či rekonštruk-
ciu miestnych komunikácií 
pri bytovkách č. 240 a 243 a 
celej strany okolo bytoviek č. 
11 a 14 až po multifunkčné 
ihrisko. Keďže je to rozsiahly 
projekt, obec ho rozdelila do 
dvoch častí. V súčasnosti sa 
pripravujú všetky náležitos-
ti na vykonanie prác, ktoré 
by sa mali rozbehnúť na jar 
budúceho roku.  Obec tiež 
vybavuje elektrickú prípojku 
na nové garáže, čo je, ako sa 

ukázalo, administratívne ná-
ročný proces, ktorý by sa mal 
v dohľadnom čase ukončiť, 
takže sa budú dať skolaudovať 
všetky garáže. Z ministerstva 
vnútra sme dostali na hasič-
skú zbrojnicu dotáciu, vďa-
ka ktorej sa vymenili všetky 
okná, dvere, vráta na garáži a 
urobila sa nová elektroinšta-
lácia. Päť okien sa tohto roku 
vymenilo aj na materskej ško- 
le a ostatné sa vymenia na bu-
dúci rok.  Obec vypracovala aj 

projekt nasvietenia priechodu 
pre chodcov, na ktorý dostala 
finančný príspevok z vyššie-
ho územného celku vo výške  
2156 eur. Nová technológia 
obsahujúca riadiacu jednot-
ku s detekciou prítomnosti 
chodca stála 7 600 eur.

Vrcholnou udalosťou v na-
šej obci bolo tohto roku kul-
túrno-spoločenské podujatie 
Naši murári (čítaj na 4 str.) 
a vydanie dvoch knižných 
publikácií. Podujatie malo 
úspech, pretože sa týkalo 

množstva peterských rodín  
a ich potomkov. Knihu Deji-
ny obce Liptovský Peter do-
stane každá rodina zadarmo. 

Pre príbuzných ju môžete 
kúpiť za 10 eur.

*  *   *
Obec hospodári veľmi dob-

re. Za posledných 10 rokov 
nepoužila žiaden úver (okrem 
úverov, ktoré sú určené na 
nájomné byty a nezapočíta-
vajú sa do dlhu obce).  Jediný 
úver sa bral na rekonštrukciu 
bytovky vedľa MŠ vo výške  
1 mil. Sk. V rámci hospodáre-
nia obcí na celom Slovensku, 
sme na 363. mieste spomedzi 
2 800 sídiel. Takže naša obec 
sa v súčasnosti teší aj vynika-
júcemu finančnému zdraviu  
a to napriek tomu, že v Lip-
tovskom Petre je pomerne 
málo podnikateľských sub-
jektov, ktoré by jeho rozpočet 
napĺňali daňami.
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Naši murári

Podobne ako v minulých ro-
koch aj v tomto sme si pripome-
nuli jednu z najkrajších kapitol 
histórie obce – našich murárov, 
ktorí sa svojou prácou preslávili 
v 19. i v 20. storočí na pôde býva-
lého Uhorska, neskôr Českoslo-
venska a samozrejme aj Sloven-
ska.  Sobota 23. júna bola štedrá. 
V preplnenej sále kultúrneho 
domu sme pri tejto príležitosti 
mali možnosť prezrieť si hod-
notnú výstavu, a uviesť do živo-
ta dve knihy - Kroniku murárov  
z Liptovského Petra, Jamníka  
a Vavrišova a tiež druhé vydanie 
Dejín obce Liptovský Peter.

Ešte pred začatím podu-
jatia sme sa zoznámili s his-
torickými faktami tohto lip-
tovského fenoménu na širšie 
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• Etnografka Dáša Ferklová uviedla výstavu o murároch

• Vždz vďačné vystúpenie detí z peterskej MŠ • Peterské fešandy priniesli so sebou kus dobrej nálady

• Nové vydanie dejín obce vy-
prevadili do života jej autori

koncipovanej výstave zapoži-
čanej zo Slovenského národ- 
ného múzea v Martine. Výstava v 

dokumentoch i artefaktoch pri-
blížila prostredie, z ktorého mu-
rári, pomocníci, lešenári, štuka-
téri, stavitelia pochádzali, a z 
ktorého už začiatkom 19. storo-
čia prichádzali do budúcej met-
ropoly Uhorska. Výstava mala 
pred rokmi svoju vernisáž v Bu- 
dapešti a po nej aj niekoľko re-
príz na Slovensku. Fundovanou 
sprievodkyňou po jej paneloch 
bola etnologička Dáša Ferklo-
vá. Podľa ohlasu na ňu, možno 
predpokladať, že ani táto repríza 
nebola jej derniéra. 

Starostovia Anna Papajová 
z Lipt. Petra, Dušan Španko z 
Jamníka, Ľubica Chlebová z Va-
vrišova uviedli do života knihu 
Kronika murárov z Liptovského 
Petra, Jamníka a Vavrišova. Jej 
autor Peter Vítek, ju vytvoril na 
základe životopisu Jozefa Hla-
vaja, ktorý zaznamenal Martin 
Abrhám, pričom ju doplnil a 
obohatil menoslovom murárov, 
stavbárov z našich troch horno-

liptovských obcí. Kniha je bo-
hato ilustrovaná fotografiami, 
ktoré poskytli žijúci potomko-
via murárskych rodín a preto je 
samozrejmé, že v prílohe obsa-
huje aj množstvo zaujímavých 
dobových dokumentov. Kniha 
o našich murároch tak poskytu-
je bohatý zdroj informácií, pre 
tých, ktorí by sa v budúcnosti 
chceli hlbšie zaoberať murár-
skou témou. Ďalšou knihou, 
ktorú sme uviedli do života sú 
Dejiny obce Liptovský Peter 
od autorov Petra Vítka, Slavka 
Churého a Petra Laučíka. Aj 
táto kniha je obohatená o nové 
kapitoly z dejín Liptovského 
Petra, no predovšetkým, oproti 

prvému vydaniu, je v nej viac fo-
tografickej dokumentácie. Väčší 
formát knihy umožnil aj jej lep-
šie grafické spracovanie, takže 

kniha je výpravnejšia i repre-
zentatívnejšia. Avšak hlavným 
dôvodom, prečo obec siahla k 
druhému vydaniu svojich dejín 

je, že časom sa objavili nové do-
kumenty, neznáme informácie, 
ktoré síce nie zásadne, ale svoj-
im spôsobom posúvajú históriu 
do iných rovín. 

Celé podujatie bolo pretka- 
né kultúrnym prormom z ,,do- 
mácich“ zdrojov. V úvode sa 

hrou na keyboard 
predstavila Nin-
ka Schlégerová, 
deti z mateskej ško 
ly, slovom a obra- 
zom nás sprevá-
dzali Emil Drugaj,  
Elena Porubänová, 
Janko Kamenský a 
celým programom 
Ľubica Uličná. 

Záverenú atmo-
sféru samozrejme  
osviežili naše skve- 
lé Peterské fešan- 

•  Kroniku  murárov  uviedli  do  života  starostovia  
    Liptovského Petra,  Jamníka  a  Vavrišova 

Peter Laučík

dy vtipnými mu- 
rárskymi pesnička-
mi a celé podujatie 
sme ukončili spo- 

ločnou peterskou hymnou Sl-
niečko zapadá.


