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keď sa stretávajú ro-
diny, príbuzní a zná-
mi, keď si sadáme k 
spoločnému stolu, aby 
sme sa tešili zo vzá-
jomnej blízkosti.  

Vianoce sú obdo-
bím, keď sa každý 
snaží byť s blízkymi, 
keď si uvedomujeme 
silu priateľstva, lás-
ky, úcty a obetavosti. 
Vianoce sú predsa 
sviatkom dávania a 
prijímania. A za to 
treba poďakovať, za-
myslieť sa nad sebou, 
nad tým, čo nám tento rok 
priniesol a čo zobral. Treba 

nielen upratať príbyt-
ky, ale aj ľudské vnút-
ro. Vymiesť z neho to 
negatívne, aby sme 
boli pripravení v na-
stávajúcom roku opäť 
vykročiť v ústrety k 
členom rodiny, pria-
teľom, známym, su-
sedom. 

Vianoce sú aj 
sviatkom detí, ktoré 
pod stromčekom za-
budnú na celý svet. 

V jednom krátkom 
okamihu existujú len 
ony a ten nádherne 

zabalený darček v ligotavom 
papieri.  A keď už pomaličky 

Tíško prichádza tento krásny a zvláštny čas,

Pripomenuli si výročie

č.2
začne doznievať vianočné pre-
kvapenie, deti sa uvelebia na 
pohovke a cítia v sebe zvláštny 
pokoj, pretože z jednej stra-
ny sedí mama, z druhej ocko, 
oproti zase starkí...

Vychutnajme si Vianočné 
sviatky  so všetkým čo k nim 
patrí. V dušiach nech sa nám 
rozhostí krásny pocit, na sto-
le nech zavoňajú dobroty, a 
Štedrý večer nech zanechá v 
našich srdciach stopu pohody 
a radosti. Dovoľte, aby som 
vám, vážení občania, popriala 
požehnané a prijemné prežitie 
vianočných sviatkov, nech ti-
cho Vianoc vás všetkých napl-
ní pravým pokojom, radosťou, 
láskou, šťastím a zdravím.

Anna Papajová

V prvú adventnú nedeľu 
sa v Liptovskom Petre konali 
slávnostné Služby Božie s pri-
sluhovaním večere Pánovej, 
venované 80. výročiu posväte-
nia evanjelického chrámu. Ako 
hosť sa ich zúčastnili biskup zá-
padného dištriktu Ján Hroboň i 
bývalý dlhoročný zborový farár 

Michal Hudák. Ján Hroboň sa 
veriacim prihovoril slovami ge-
nerálneho biskupa Vladimíra 
Čobrdu, z čias posvätenia zá-
kladného kameňa, o dobrých 
základoch, na ktorých je mož-
né postaviť dobrú stavbu, čo v 
prenesenom zmysle platí i pre 
veriacich a ich cirkev. Osobne 

si spomenul aj na svoje cestov-
né zastávky v Lipt. Petre, kde 
bol vždy prijatý s otvorenou 
náručou. Služby Božie viedli 
konseniorka Katarína Hudá-
ková a zborová farárka Daniela 
Mikušová. Po spovedi a prislu-
hovaní večere Pánovej odzneli 
pozdravy hostí, medzi nimi  
i starostky Anny Papajovej, 
ktorá zdôraznila význam Evan-
jelického cirkevného zboru  

v L. Petre pre duchovný život  
v obci a poďakovala zaň. 
Okrem nej sa slávnosti zúčast-
nili aj Katarína Vlčeková, sta-
rostka Jamníka a Ľubica Chle-
bová, starostka Vavrišova.                                          

(r)

Podobne ako v iných ob- 
ciach a mestách i v Lip-
tovskom Petre sa od 1. ja-
nuára zvýšia niektoré dane 
a poplatky. Tak napríklad, za 
stavby na bývanie a drobné 
stavby sa ročná sadzba dane za 
každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy zvyšuje z 0,06 na 
0,10 €, príplatok za podlažie 
pri poschodových stavbách 
sa za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého zvyšuje z 0,06 
na 0,10 €, daň z bytov za 
každý aj začatý m2 z 0,08 na 
0,15 €. Sadzba poplatku za 
komunálny odpad za osobu 
a deň z 0,046 na 0,06 €. Nejde 
teda o dramatické zvýšenie. 
Zvýšenie daní a poplatkov bolo 
spôsobené prenosom ďalších 
kompetencií zo štátu na sa-
mosprávy bez adekvátneho 
finančného krytia a tiež pri-
jatím niektorých zákonov v  
NR SR, ktoré mali negatívny 
dopad na financovanie samo-
správ.                                                (r)

Zvýšenie od januára

V sobotu 7. decembra sme 
sa stretli pri rozsvietení vianoč-
ného stromčeka s Mikulášom, 
anjelom a čertom, na ktorých 
nedočkavo čakali desiatky detí. 
Jemný mráz, koledy, svetielka, 
teplá kapustnica, čaj i vianočná 
hudba v strede L. Petra aspoň v 
tento adventný čas znova vytvo-
rili neopakovateľnú atmosféru 
dôvery, spolupatričnosti a ľud-
ského tepla. (r)
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Ako sme avizovali v mi-
nulom čísle Spravodaja, v 
letných mesiacoch sa zača-
la najväčšia investičná akcia 
v tomto roku - rekonštrukcia 
kultúrneho domu, ktorej pred-
chádzal zložitý proces schva-
ľovania, výberových konaní  
a kontrol. 

Samotné rekonštrukčné prá-
ce odštartovali v auguste. Robot-
níci okolo celého objektu urobili 
zvislú hydroizoláciu, vymenili 
všetky okná a dvere, zateplili po-
valu a tiež celú fasádu, ktorá je 
prakticky nová. V súčasnosti je 
prerobená strecha, ktorá dostala 
novú krytinu. Onedlho pri vstu-
pe pribudne aj nové schodisko  
a bezbariérový prístup do bu-
dovy, plynová kotolňa s reku-
peračnou jednotkou a na jar aj 
dažďové chodníky. Obecný 
úrad počíta s tým, že všetky 
práce budú skončené do kon-
ca apríla budúceho roku. Len 
pripomenieme, že rekonštruk-
cia kultúrneho domu je finan-
covaná ministerstvom život-
ného prostredia z operačného 
programu „Kvalita životného 

Pribudli parkovacie miesta

Kultúrny dom sa ,,oblieka” do nového
prostredia“. Suma, ktorú na 
tento účel poskytlo minister-
stvo  je 334 652 eur s tým, že 
podiel obce na celkových ná-
kladoch bude 5 percent.

nie detí do života a posedenie  
s jubilujúcimi občanmi. Ako 
nás informovala starostka 
Anna Papajová, naši obyva-
telia však o nič neprídu. Po-

Súčasná rekonštrukcia kul- 
túrneho domu a obecného úra-
du sa nevyhnutne dotkla pre-
dovšetkým kultúrneho života 
obce. Nekonalo sa tradičné 
hlavné kultúrne podujatie v 
lete, skomplikovala sa práca 
divadelného súboru, trénin-
gy stolných tenistov, uvede-

sledné dve spomenuté podu-
jatia budú len presunuté na 
iný termín. V lete budúceho 
roku sa teda opäť stretneme už  

•   Koncom septembra sa v kultúrnom dome pracovalo na zemi i vo  
      vzduchu.

Na sídlisku pri vstupe do 
Lipt. Petra začal obecný úrad 
v tomto roku s rekonštrukciu 
miestnych komunikácií. Prvá 
etapa pri bytovkách 240 až 243, 
priniesla jeho obyvateľom nový 
asfaltový povrch cesty, nové 
obrubníky, rozšírený výjazd na 
hlavnú cestu a tiež vyšší počet 
parkovacích miest. Celá akcia 
bola financovaná z obecného 
rozpočtu vo výške 116 tisíc 
eur. Keďže obecný úrad dostal 

z vyššieho územného celku aj 
dotáciu 1 000 eur, tieto investo-
val pri spomenutých bytovkách 
do prístrešku na kontajnery na 
odpady. Zatiaľ sú v obci dva 
takéto prístrešky, no podľa 
slov starostky A. Papajovej, ich 
snahou bude zastrešiť všetky.  
V tejto aktivite plánuje obecný 
úrad na sídlisku pokračovať 
druhou etapou, ktorú zatiaľ 
projekčne a administratívne 
pripravuje.

•   Drevený prístrešok zakrýva pohľad na nevzhľadné kontajnery a brá- 
    ni vetru roznášaniu smetí po ulici.

V novom šate aj park
Miestna akčná skupina 

(MAS) Horný Liptov vypísala 
prvú výzvu, na ktorú zarea-
govala naša obec projektom 
na revitalizáciu parku pred 
kultúrnym domom v celkovej 
výške 6000 eur, určených na 
výsadbu nových okrasných 
stromov a kríkov. Projekt by 
sa mal realizovať na budúci 
rok. Spolu s rekonštruovaným 
kultúrnym domom tak bude-
me mať úplne obnovený stred 
obce, do ktorého nebude treba 
dlhšie investovať. 

S podporou MAS počí-
ta obec aj na budúci rok pri 
projekte, ktorý sa týka výme-
ny všetkých dverí a okien na 
dome smútku a tiež rekon-
štrukcie sociálnych zariadení. 
Ako uviedla starostka Anna 
Papajová, v budúcnosti v ňom 
bude potrebné venovať sa aj 
výmene chladiaceho boxu a 
novému oploteniu. „To však 
závisí od situácie, ako sa po 
posledných opatreniach vlády, 
budú vyvíjať podielové dane“, 
dodala.

Od septembra funguje v 
Liptovskom Petre SMS rozhlas, 
prostredníctvom ktorého mô-

Ponuka stále platí
žete dostávať na mobil správy 
o kultúrnych, spoločenských 
podujatiach, upozorneniach 
a oznamoch, ktoré sa týkajú 
našej obce. Ak sa rozhodne-
te pre odber tohto typu správ, 
stačí, aby ste poslali zo svojho 
mobilu správu v tvare: meno 
a priezvisko, SMS ANO na tel. 
číslo 0948 127 599. Prijímanie 
týchto správ je bezplatné. 

Keďže kamera na mater-
skej škole, ktorá monitoruje 
autobusovú zastávku spĺňa 
svoj účel, obecný úrad po- 
žiadal Ministerstvo vnútra 
SR o dotáciu na celý kamero-
vý systém. Ministerstvo tejto 
požiadavke ku koncu tohto 
roka vyhovelo a obec naň do-
stala 7 000 eur. Ako sme sa 
dozvedeli, realizovať sa bude 
na budúci rok. Strážiť bude 
obecný majetok, čo znamená, 
že predovšetkým na budo-
vách v majetku obce, pribud-
ne sedem nových kamier. Je 
to logické, pretože v Liptov-
skom Petre sme v posledných 
rokoch vložili práve do obno-
vy obecného majetku nemalé 
peniaze a aj ochrana týchto 
investícií začína byť aktuálna.

Keďže náš Spravodaj vyj-
de až v polovici budúceho 
roku, len pripomíname, že 
voľby do Národnej rady Slo-
venskej republiky sa budú 
konať v sobotu 29. februára 
2020 od 7. do 22. hodiny. 
Volebná miestnosť pre celý 
okrsok sa bude nachádzať 
ako obvykle v kultúrnom do- 
me. Podrobnejšie informácie 
o spôsobe a pravidlách volieb 
nájdete na internetovej stránke 
Liptovského Petra v rubrike 
voľby.

Čakajú nás voľby

Nové kamery 
pre obce

vo vynovených a dôstojných 
priestoroch nášho peterského 
„kulturáku“.
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Naša obec a jej životné pro-
stredie má za sebou už viace-
ro skúšok, ktorým museli v 
uplynulých rokoch čeliť. Spo-
meňme si len na stavbu kre-

•    Foto: Ľubomír Kompiš

Obec ani občania s veľkochovom nesúhlasia

matória, či spaľovne odpadov. 
V posledných mesiacoch sa 
k ním pridružil aj plán na re-
konštrukciu a rozšírenie areá-
lu poľnohospodárskeho dvora 
s navrhovanou kapacitou viac 
než 800 ks hovädzieho dobyt-
ka. 

V uplynulých dňoch sa ob-
rátili zainteresované orgány 
okresu na Obecný úrad v Lip-
tovskom Petre o stanovisko k 
návrhu Agrie Lipt. Ondrej, a. 
s., ktorý sa týka optimalizácie 
skladovacích a ustajňovacích 
priestorov na poľnohospodár-
skom dvore. Ako sa v návrhu 
popisuje, ide o prispôsobe-
nie podmienok chovu hovä-

dzieho dobytka moderným 
trendom, s cieľom zefektívniť 
živočíšnu výrobu a zabezpečiť 
ekologickú prevádzku chovu. 
Navrhovaná prevádzka podľa 

plánu má mať kapacitu 750 ks 
dojníc a približne 120 ks teliat 
v mliečnej výžive do veku 2 
mesiacov. V súvislosti s tým, 
by bolo potrebné vybudovať 
nový kravín s celkovou zasta-
vanou plochou 5 915 m2. Tiež 
prízemnú dojáreň s plochou 
1 296 m2 a prízemný mul-
tifunkčný objekt s plochou 
900 m2. Optimalizácia farmy 
v hospodárskom dvore Lip-
tovský Peter uvažuje s rozší-
rením areálu na SV strane a 
tiež so záberom poľnohospo-
dárskej pôdy, pričom v okolí 
areálu bude treba počítať so 
zvýšenou intenzitou dopravy. 
Celý dokument si podrobnej-

šie možno prezrieť aj na strán-
ke enviroportálu. 

Aby sa obec lepšie obozná-
mila s projektom, požiadala o 
predĺženie lehoty na podanie 
písomného stanoviska. Napo-
kon sa v ňom rozhodla projekt 
nepodporiť. Ako argument 
uviedla, že návrh nie je v sú-
lade s územným plánom obce. 
Na ploche, o ktorú by sa mal 
hospodársky dvor rozšíriť je 
plocha plánovaná pre agrotu-
ristiku, ktorá sa vylučuje s veľ-
kochovom dobytka. K ďalším 
argumentom pripojila obťa-
žujúci smrad z hnojnice, hluk 
a prašnosť zo zvýšeného pohy-
bu dopravných prostriedkov a 

strojov, ako aj znehodnotenie 
zdroja pitnej vody pre vlastní-
kov nehnuteľností v blízkosti 
dvora, ohrozenie zdroja pit-
nej vody na Kaleníku. Najzá-
važnejší argument sme však 
našli v závere stanoviska, pod-
ľa ktorého, zmena navrhnutej 
činnosti nerieši rekonštrukciu 
a modernizáciu hospodárske-
ho dvora, ale prakticky ide o 
výstavbu novej farmy na veľ-
kokapacitný chov hovädzieho 
dobytka. Preto obecný úrad 
požiadal, aby projektový zá-
mer bol vypracovaný ako nová 
stavba, s popisom moderných 
ekologických technológií a s 
podrobným dopadom na ži-
votné prostredie a kvalitu ži-
vota obyvateľov.  (plk)

Farebné počúvanie
Sekcia výtvarného umenia 

Art štúdia v Lipt. Hrádku pod 
vedením Ľubky Uličnej usku-
točnila v polovici novembra 
tvorivú dielňu Farebné počutie. 
Témou výtvarného vyjadrenia 
bolo maľovanie hudby rôznymi 
spôsobmi: osobným návrhom 
štruktúry, spoločným dielom 
vo farbe a tvare a symbolic-
ké slovné vyjadrenie odrazu. 
Hudobné ukážky súčasných 

skladateľov Ľubomíra Rašiho  
(Requiem – Sanctus) a Vladi- 
míra Godára (Ecce Puer) pri-
pravila Alena Laučíková. Akcie 
sa zúčastnili aj naši noví Petra-
nia Adriana Kompiš Gróf a Ľu-
bomír Kompiš. 

Keďže mnoho Petranov pat-
rí medzi členov tohto zosku-
penia, máme nádej, že kultúra 
v našej obci ožije aj s ich pod-
porou.

Separovanie pod bičom vysokej ceny
Obec i občania budú v roku 2020 platiť viac za uloženie komu-

nálneho odpadu, nakoľko podľa údajov ho v súčasnosti v Lipt. 
Petre separujeme iba na 20,76 percent. Podľa tabuľky sme tohto 
roku platili za uloženú tonu 10 €. Ak sa však percento nášho se-
parovaného odpadu podstatne nezvýši, na budúci rok to bude 22 
€, teda dvojnásobok, a v roku 2021 to bude až 27 €, takmer troj-
násobok. Samozrejme, k tomu musíme pripočítať rôzne poplatky 
napr. za zvoz nádob a veľkoobjemových kontajnerov podľa ich 
počtu a ďalšie. Vyššie náklady sa teda neodrazia len v rozpočte 
obce, ale predovšetkým v peňaženke obyvateľa. Preto znova ape-
lujeme na našich Petranov, aby nezanedbávali triedenie odpadov 
a pomohli tak najmä sebe. Cieľom nariadenia vlády, ktoré vy-
chádza zo zákona č. 329/2018 Z. z. je, aby sa na skládkach ocitol 
len nevyhnutný odpad a dosiahnuť by sa mal najmä vysokými 
cenami.

Peterská materská škola bola i v tomto roku plná aktivít, ktoré 
naučili naše deti novým zručnostiam. V jeseni to bola napríklad 
brigáda, počas ktorej deti v školskej záhrade zbierali lístie. Jedno-
duchou formou im takto ukázala, že je prirodzené postarať sa o 
svoj životný priestor. Pani učiteľky im počas brigády dokonca išli 
príkladom, keď novou farbou ponatierali zábradlie na balkónoch. 
Aj pri tom im pomáhali tie zručnejšie. Podobne to bolo aj pri 
vyrezávaní tekvíc na tvorivej dielni koncom októbra. Veď vedieť 
držať nožík, aby sme sa neporezali, je tiež umenie. Samozrejme, 
všetko sa to uskutočnilo bez nehody a pod dohľadom dospelých.
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Obdobie pôsobenia evan- 
jelického farára a básnika 
Vladimíra Rolku v L. Petre 
bolo veľmi plodné. Prestava-
né alebo postavené boli školy 
vo Vavrišove, Jamníku, Jaku-
bovanoch i v Dovalove, avšak 
vrcholom jeho stavebného 
úsilia bol nový evanjelický 
chrám v Lipt. Petre (1939 – 
1941), ktorého 80. výročie si v 
tomto roku pripomíname.

Od posvätenia evanjelického chrámu uplynulo 80 rokov
    Peterskí evanjelici pou-

žívali na bohoslužby starý to-
lerančný chrám, ktorý poma-
ly dosluhoval a jeho opravy 
začínali byť nákladné. Pokú-
šali sa ho zachrániť prestav-
bou, na ktorú vyhotovil plány 
Bohuslav Juráš, staviteľ z Bra-
tislavy, inak peterský rodák. 
Pri prestavbe síce počítali s 
finančnou pomocou Pamiat-
kového ústavu v Bratislave, 
avšak tento im ju odriekol. 
Pretože prestavba bola už za-
daná murárskym majstrom 
Štefanovi Orfánusovi a Belo-
vi Jurášovi, peterský cirkevný 
zbor sa rozhodol postaviť si 
nový chrám. A tak sa Petra-
nia 14. augusta 1938 rozlúči-
li so starým chrámom, ktorý 
zbúrali a 25. marca 1939 po-
svätili základný kameň novej 
stavby.

Vypracovaním projektov 
boli poverení Jozef Hlavaj a 
Rudolf Peteraj, ktorí pri ich 
tvorbe boli limitovaní ná-
kladmi, s akými sa pôvodne 
počítalo pri prestavbe. Starý 
chrám bol rozobratý 11. aprí-
la 1939 a ešte v tých dňoch 
sa začalo so stavbou nového. 
Práce išli rýchlo, už v augus-
te toho istého roku bola stav-
ba pod strechou. Problémom 
boli napokon financie. Uká-
zalo sa, že stavebné náklady 
po dokončení chrámu činia 
500 tisíc, zatiaľ čo finančná 
hotovosť v peterskom zbore 
bola len 110 tisíc korún. Vte-
dy veľmi solidárne prispeli 
veriaci z Vavrišova 35 tisíc-
mi, z Jamníka 32 tisícmi z 
Jakubovian 5 tisícmi korún.  
Matkocirkev v Lipt. Petre z 
mimoriadnej dane ešte pri-
ložila 50 tisíc a zobrala si pô-
žičku 150 tisíc korún. Projek-
tant stavby Jozef Hlavaj daro-
val svoj honorár za projekty 
vo výške 30 tisíc a Belo Juráš 

sa tiež vzdal svojej odmeny, 
ktorú mal dostať za projekty 
na prestavbu starého chrá-
mu. Ľudia prispievali aj inak. 
Ján Hlavaj, napríklad, daro-
val 10 tisíc tehál a Spoločen-
stvo svätojánskej hory v L. 
Petre  prispelo 10 tisíckami 
korún. Dary od stovák až po 
niekoľko tisíc korún venova-
li aj mnohé rodiny z L. Petra  
a okolia.

Novostavba chrámu bola 
skolaudovaná 27. marca 1940 
za prítomnosti farára Vladi-
míra Rolku, staviteľa a pro-
jektanta Jozefa Hlavaja, sta-
vebného podnikateľa Štefana 
Orfánusa, kurátorov Joze-

fa Uličného, Jána Vongreja 
z Petra, Michala Porubjaka  
z Jamníka, Petra Vrlíka z Va-
vrišova a 14-členného staveb-
ného výboru.

•   Posviacka základného kameňa 
    25. marca 1938

•   Stavba  nového  chrámu napre- 
     dovala rýchlo 

• Evanjelickí a. v. kňazi: 
  M.  Abrhám,  senior  Ľ.  Šenšel 
  a V. Rolko 

Vladimír Rolko sa narodil  
v Martine 12. októbra 1899. 
Ľudovú školu a štyri ročníky 
obchodnej akadémie absolvo-
val v Martine, ďalšie štyri roč-
níky gymnázia v B. Štiavnici. 
Prvú svetovú vojnu prežil na 
talianskom fronte. V rokoch 
1919 – 1922 študoval teológiu 
v Prahe, Paríži a Bratislave. 
Počas svojho kaplánskeho ob-
dobia vo Zvolene sa zúčastnil 
aj študijného pobytu v škót-

skom Edinburgu. V roku 1926 
bol zvolený na miesto evanje-
lického farára v Liptovskom 
Petre. O tri roky neskôr sa ože-
nil s Martou Pepichovou. Ako 
farár sa podieľal na práci v 
senioráte, bol dekanom, pred-
sedom pastorálnej konferen-
cie a redaktorom Cirkevných 
listov. Jeho záslužné budova-
teľské aktivity sme už spome-
nuli, avšak okrem nich bol aj 
básnikom. Spomenúť môžeme 
zbierku básní Z patricijskej zá-
hrady (1930), Blahoslavenstvo 
slepých (1935), Na Rúbanisku 
(1942), cyklickú báseň Konti-
nent (1942 - 44). V roku 1970 
vyšiel výber z jeho básní Šume-
li roky. Treba povedať, že jeho 
tvorba mu priniesla množstvo 
problémov. Za článok v Národ-
ných novinách, v ktorom kriti-
zoval režim Slovenského štátu, 
bol v roku 1940 odsúdený na 
tridsať dní väzenia. Neskôr, 
možno, pod tlakom okolia, 
snáď, aby zjemnil možné do-
pady na zbor, rodinu i svoju 
existenciu, napísal režimis-
tickú zbierku Na rúbanisku a 
národnosocialistickej ideológii 
poplatný cyklus básní Konti-
nent. Na základe toho bol však 
8. decembra 1945 zaistený a 
o rok neskôr odsúdený Okres-
ným súdom v Lipt. Hrádku 
na osem rokov väzenia a de-
sať rokov straty občianskych 
práv. Bol to prehnane tvrdý 
trest. Dnes je to už len bizarný 
prípad básnika, evanjelického 
farára, pri ktorom sa natís-
ka otázka, akoby asi skončili 
básnici a spisovatelia, keby sa 
rovnaký meter uplatňoval aj 
na ich tvorbu v päťdesiatych 
rokoch? Zároveň to bol i ko-
niec jeho kňazskej kariéry. Po 
návrate z väzenia v  roku 1953 
Vladimír Rolko pracoval ako 
skladový účtovník v Okresnom 
stavebnom kombináte v L. Mi-
kuláši a od roku 1964 ako pod-
nikový archivár. Posledné roky 
života prežil v dome tety svojej 
manželky, u Klimov v Jamní-
ku. Zomrel 29. júla 1971. Po-
chovaný je na cintoríne v Lip-
tovskom Petre.  (plk)

Príliš tvrdý trest


