Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Vybudujú drevenú
autobusovú èakáreò
Obecné zastupite¾stvo v Ludrovej zasadalo
po prvý raz v tomto roku 26. februára
Obecné zastupite¾stvo v Ludrovej po prvý raz v tomto roku
zasadalo 26. februára. Hlavným
bodom programu bolo Plnenie
rozpoètu obce za rok 2009 a
jeho dodatoèná úprava.
Skôr, ako sa zastupite¾stvo
dostalo k tomuto bodu, poslanci schválili návrh OZ Ludrovská iniciatíva, ktorého zástupcovia prili priamo na zasadnutie a to oh¾adom vybudovania drevenej autobusovej
èakárne pri pohostinstve
SOVA, ktorú chce Obèianske
zdruenie vybudova na svoje
náklady.
Potom sa u poslanci ludrovského zastupite¾stva venovali
naplánovanému programu.
Obec v uplynulom roku dosiahla príjmy vo výke 327.141 eur.
Výdavky boli èerpané vo výke
322.869 eur. Takéto plnenie sa
predpokladalo z dôvodu finanènej, hospodárskej krízy. Rozpoèet bol u èiastoène upravovaný poèas roka 2009. Plnenie rozpoètu poslanci schválili, ako aj
rozpoètové opatrenie, ktorým
sa dodatoène upravili niektoré
poloky v rozpoète, tak aby
bolo plnenie v súlade s rozpoètovými pravidlami.
V ïalom bode si poslanci vypoèuli Správu o kontrolnej èin-

nosti za rok 2009, ktorú preèítala hlavná kontrolórka obce
MVDr. A. Valáková. Poslanci k
správe nemali pripomienky a
zobrali ju na vedomie.
V ïalom bode poslanci rieili
iadosti obèanov o odkúpenie
èastí obecných pozemkov (I. Kivoòovej a J. Kubaèku). Ani jednu vak neschválili, odsunuli
ich na ïalie zasadnutie z dôvodu nejasnosti situácie. Poverili starostu s obhliadkou a prípravou ïalích potrebných dokumentov, potrebných k schváleniu iadostí.
Potom poslanci súhlasili so
zriadením samostatnej triedy I.
roèníka v Základnej kole Ludrová v kolskom roku 20102011, v dôsledku dostatoèného
poètu prihlásených detí.
V bode Rôzne, poverili starostu obce, v dôsledku operatívnejieho reagovania na úpravy rozpoètu, vykonáva zmeny rozpoètu v priebehu roka
do výke 3.000 eur. V diskusii
poslanci vzniesli drobné pripomienky a dotazy, po zodpovedaní, ktorých starosta diskusiu ukonèil. Na záver poslanci schválili uznesenie z prvého zasadnutia.

Ako s vjazdom
do Ludrovskej
doliny
STRANA 3

(pd)

Mlieèny automat nájdete v tiavnièke, v areáli PD
Ludrová - stredisko mechanizácie.

Prvý mlieèny automat
zriadilo PD Ludrová
Vo tvrtok 18. marca, bol slávnostne uvedený do
prevádzky prvý mlieèny automat v Liptove. Postaralo sa o to nae Po¾nohospodárske drustvo Ludrová, ktoré toto zariadenie intalovalo vo svojom areáli v tiavnièke na stredisku mechanizácie. Automat je vo¾ne prístupný od hlavnej cesty a obèania
regiónu ho môu vyuíva 24 hod. denne. V automate si môete zakúpi èerstvé kravské mlieko (z vlastnej produkcie PD) v cene 0,50 eur/liter, v neobmedzenom mnostve. Nádobu na mlieko je potrebné si
zobra so sebou.
(pd)

Takto sa
pokodzuje
dobré meno obce

Anjeli a Deti svetla
víazmi Farskej
hokejbalovej ligy

STRANA 5

STRANA 8

ÈINNOS KLUBU SENIOROV

Dria sa hesla Veselá myse¾ - pol zdravia
Klub dôchodcov v naej obci si pochutnal na maïarskom gulái, potvrdilo to 100 ochutnávaèov
Týchto slov sa pridàa aj
èas osadenstva naej obce.
Patria medzi nich aj tí skôr
narodení. Kde môu nai
seniori naèerpa nových síl
a pookria na tele i na dui?
Niekedy aj v spoloènosti seberovných. Práve o to sa u
od roku 2006 snaí vedenie
náho klubu. Organizuje
pre svojich èlenov rôzne
stretnutia, èi u poèas letných alebo zimných mesiacov. Jedno z nich sa uskutoènilo 10. januára 2010 v
naom kultúrnom dome.
Keïe sa jednalo o prvé stretnutie v novom roku, bolo
potrebné, aby sa zaèalo aj s
poehnaním naich duchovných otcov. Ich úèas si ve¾mi váime a aj touto cestou
im chceme za chvíle strávené v naej spoloènosti zo
srdca poïakova.
Tentokrát sa kultúrnym
domom nevznáala vôòa
kapustnice, ale maïarského
guláu. Za ten si pochvalu
vyslúili nae kuchárky, èo
potvrdilo pribline 100
ochutnávaèov. Aj iné dobroty, ktoré zaplnili prestreté
stoly nasvedèovali, e ludrovskí dôchodci sa pani
kríze na zúbky nepozerajú.
Teraz to vyznelo mono nad-

nesene, no úèelovo. Kde inde
by sme urobili ochutnávku
výborných koláèov a najrôznejích druhov chuoviek
ak nie na takýchto stretnutiach? Bolo treba nielen vidie, ale i ochutna dobroty,
ktoré vytvorili ruky naich
ikovných ien. A ku dobrému jedlu patrí aj dobrá muzika. Òou nám pohladili due
páni Milanovci, nai stáli

muzikanti, ktorí vedia zahra na tú správnu strunu.
Neodmyslite¾nou súèasou
zábavy bola bohatá tombola. Ïakujeme za podporu
námu Po¾nohospodárskemu drustvu, Obecnému
úradu, Ludrovskej iniciatíve, stolnotenisovému oddielu, ako aj viacerým nemenovaným èlenom náho klubu.
Za úèas na naom stretnu-

tí ete ïakujeme pánovi starostovi s manelkou, èlenom Ludrovskej iniciatívy,
vedeniu naej základnej koly, ako aj ostatným hosom
aj neèlenom, ktorým bolo
milie stretnutie s priate¾mi
a vrstovníkmi, ako monos
vysedáva pred televízorom.
Teíme sa na ïalie stretnutie s vami.
Vedenie Klubu dôchodcov

SLOVO REDAKÈNEJ RADY

Nový vzh¾ad Ludrovského hlásnika

Po dlhých rokoch, rozhodli sme sa oivi ná Ludrovský hlásnik a zmenili sme
trochu jeho fazónu. Prispel
k tomu éfredaktor Ruom-

berského hlasu Mgr. Michal
Domeník, ktorý nám ponúkol spoluprácu v tom, e jednak bude graficky zostavova ná obèasník. Rovnako

bola dohodnutá spolupráca
s redakciou Ruomberského
hlasu o uverejòovaní príspevkov z Ludrovej v Ruomberskom hlase, èím by

viac zvidite¾òoval nau obec
v rámci regiónu. Veríme, e
táto spolupráca bude obojstranne prospená , Vám sa
bude nový vzh¾ad LH páèi
a pritiahne aj ïalích dopisovate¾ov.
Redakèná rada LH

Z LUDROVSKEJ MATRIKY

Ludrová má 1001 obyvate¾ov
Ku koncu decembra 2009
mala Ludrová 1001 obyvate¾ov. Vyplýva to z údajov
naej matriky. Z toho bolo
494 muov a 507 ien. Pre
porovnanie, koncom roka
2007 mala Ludrová 998 obyvate¾ov (498 muov a 500
ien), o rok neskôr sme zaznamenali v obci 1016 ¾udí.
Z nich 505 muov a 511 ien.

Vlani sa v Ludrovej narodilo 13 detí, na veèný odpoèinok odiiel rovnaký poèet
¾udí.
(md)

MATRIKA - ROK 2009
Narodili sa: 16. 1. - Terézia
Bebjaková, 16. 3. - Bernadeta Knapíková, 15. 4. - Dávid
ust, 22. 5. - Natália Zelen-
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cová, 27. 6. - imon Kme,
13. 7. - Alexandra Droppová, 14. 7. - Tobias Feketík,
23. 7. - Ema uová, 7. 8. Roman Kovács, 18. 10. - Patrik Bako, 13. 11. - Alexandra Jarottová, 28. 11. - Daniela Balejová, 13. 12. - Michael David Svitek.
Zomreli: Peter Dehýl (80
rokov), Pavol Veèerek (58),

¼udmila Kelèíková (86),
Marta Habová (60), Frantiek Hollý (68), Helena Droppová (87), Milan Hufka (71),
Marta Brtoová (70), Jozef
Tholt (86), Gabriela Kajúchová (67), Anna Ferechová
(74), Jozef Tulinský (67), Ján
Ferech (47).
(r)
e-mail: ludrova@ludrova.sk

LUDROVSKÁ DOLINA

Vjazd do doliny s novými pravidlami,
obec osadí znaèku zákaz vjazdu
V priestoroch obecného úradu sa stretli kompetentní, aby rieili problematiku vjazdu do doliny
27. januára 2010 sa konalo v priestoroch obecného
úradu v Ludrovej, komisionálne jednanie, ktoré zvolal
Obvodný úrad ivotného
prostredia v Ruomberku,
za úèelom rieenia nepovoleného vjazdu a státia motorových vozidiel, vrátane
terénnych motocyklov bez
PZ do ochranného pásma
a do územia národného parku Nízke Tatry, v lokalite
Ludrovská dolina. Jednania
sa okrem starostu obce zúèastnili zástupcovia Správy
NAPANT-u Banská Bystrica,
Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Ruomberku, Obvodného úradu P v
Ruomberku, Strá prírody.
Obvodný lesný úrad v Ruomberku nebol zastúpený.
Na jednaní bolo kontatované, kto má v zmysle zák. è.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zakázaný
vjazd do ochranného pásma
a vlastného územia Národného parku (§ 13). Výnimku
z tohto zákazu môe vyda
Krajský úrad P v iline.
Zákaz neplatí pre odbornú
organizáciu ochrany prírody a krajiny  Správa NAPANT.
Pod¾a zák. è. 15/1994 Z. z.
o hospodárení v lesoch majú
vjazd povolený vlastníci a
uívatelia lesov, v rámci plnenia svojich úloh pri hospodárení v lesoch a pri ich
ochrane alebo ak sú èinnosti povolené osobitnými predpismi (napr. zákon o po¾ovníctve). Taktie bolo kontatované, e v roku 2002
Okresný dopravný inpektorát v Ruomberku vydal na
základe iadosti obce Ludrová, súhlasné stanovisko na
umiestnenie dopravnej znaèky B1 (zákaz vjazdu
vetkých vozidiel) s dodatkovou tabu¾ou Vjazd povolený s písomným súhlasom
OcÚ, na základe ktorého
starosta obce vydával prenosné povolenky obèanom 
vlastníkom lúk, pasienok a
tálikov. Túto výnimku poe-mail: ludrova@ludrova.sk

volil DI v Ruomberku pod¾a v tom èase platného ustanovenia zák. è. 315/1996 Z.
z. o premávke na pozemných
komunikáciách.
Výsledok rokovania
Ludrovská dolina sa nachádza v katastrálnych územiach mesta Ruomberok a
obce Lipt. tiavnica. Jej
údolným stredom prechádza
úèelová lesná komunikácia.
Pod¾a zák. è. 326/2005 Z. z.
o lesoch, vjazd alebo státie
s motorovým vozidlom na
úèelovú lesnú komunikáciu
v Ludrovskej doline môe
osobám, na ktoré sa nevzahujú ustanovenia zákonov
na ochranu prírody a lesného pôdneho fondu (Správa
NAPANT, vlastníci a uíva-

telia lesov) povoli Obvodný
lesný úrad v Ruomberku,
na základe písomného súhlasu vlastníka alebo správcu komunikácie (vlastníci
lesov). V prípade umiestnenia dopravnej znaèky B1 (zákaz vjazdu vetkých vozidiel), môe výnimku pod¾a
zák. è. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke, povoli aj Okresný dopravný inpektorát v
Ruomberku.
Bolo dohodnuté
Obec Ludrová, umiestni na
zaèiatok Ludrovskej doliny
na miesto, odkia¾ sa zaèína
lesný pôdny fond (povye
otoèky autobusov), dopravnú znaèku B3 (zákaz vjazdu vetkých motorových
vozidiel) s dodatkovou tabu-

¾ou s textom: Vjazd moný
len na základe výnimky z
lesného zákona alebo zákona o ochrane prírody a krajiny.
Záver
Doterajie povolenky, vydávané Obecným úradom sú
týmto neplatné, iadame ich
drite¾ov, aby ich vrátili na
Obecný úrad. Vlastníci lúk,
pasienkov, tálikov, chát,
nech postupujú pri vybavovaní povolenia na vjazd pod¾a horeuvedeného postupu.
Pri organizovaní gulápartií  náradie a materiál vyvies jedným autom, ktoré
sa ihneï vráti spä, pred zákazovú znaèku.
(pd)
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ZO IVOTA MATERSKEJ KOLY

Zmyslom detstva je hravos

Doprajme naim najmením rados z hier, nech majú poteenie z toho, e sú demi...
V naej materskej kole v
Ludrovej organizujeme poèas celého roka rôzne akcie
a aktivity, na ktoré sa deti
ve¾mi teia a majú z nich
ve¾kú rados. Mávame besiedku s Mikuláom, Vianoènú besiedku s dôchodcami, besiedku  Posedenie pod
jedlièkou, na ktoré si pripravíme pekný kultúrny
program a radostne preívame vianoènú atmosféru.
Uskutoèòujeme s demi tvorivé dielne, ktoré rozvíjajú
ich detskú tvorivos a fantáziu  v jesennom období
tvorenie z plodov zeme 
Gatankovia a tekvièiaci a
v adventnom období peèenie
medovníèkov Zvonèeky
astia na Vianoènú besiedku. Nezabúdame ani na tradície faiangy, karneval.
Tento rok sme sa zapojili do
akcie, ktorú organizovalo
Zdruenie rodièov detí M
a Z Ludrová a obèianske
zdruenie Ludrovská iniciatíva. Kreativita rodièov a
detí pri vymý¾aní masiek,
pekná hudba, rados z dobrej zábavy, sprievod masiek,
èi vyhodnotenie masiek, bohatá tombola  to vetko dokopy dalo úasný záitok
z karnevalu detí a iakov
M a Z Ludrová.
ZIMNÉ RADOVÁNKY 
V krajine snehu a ¾adu.

Jar
Na jar sa mení príroda,
súhlasí so mnou aj kamarátka Milada.
Upratova budem aj ja
a celý byt potom vonia.
Na Ve¾kú noc sa pripravova,
pokým nás ibali neprídu vykúpa.
Andrejka Rusnáková, 4.r.
Klaudia Firicová, 4.r.
Tohtoroèná mierna zima
nám len predsa nadelila akútakú snehovú nádielku, ktorá nám dovolila preíva rados zo zimy a zo portov,
ktoré zima ponúka. Kadý
deò v priebehu dvoch týdòov sme sa sánkovali, bobovali a venovali sme sa tvoreniu zo snehu. Stavaním
snehuliakov si deti utvárali
základy technického myslenia. Prostredníctvom zimných portov sme deti viedli
k poznaniu, e pohyb je dôleitý pre nae zdravie a
utvárali sme u detí pozitívny vzah k svojmu zdraviu
a k zimným portom.

PREZRAÏ MI KNIHA,ÈO
SKRÝVA?
V dnenom svete majú èitate¾ské zruènosti a záujem
o literatúru klesajúcu úroveò. Najmä u detí sa do popredia dostali vetky iné
dostupné médiá, nosièe informácií / poèítaèe/ a na ten
najdôleitejí zdroj múdrosti sa zabúda. A pritom kniha by nás mala sprevádza
od kolísky a po koniec
náho ivota. Kniha je nevyèerpate¾ným zdrojom
múdrosti, inpirácie a fantázie.
Pravidelne kadý rok chodíme s demi do miestnej

kninice na exkurziu, poèas
ktorej nás sprevádza p. Macková. Oboznamuje deti s
rôznymi ánrami detskej literatúry, s prácou knihovníèky. Deti si môu knihu
vypoièa a poprezera- aj
takouto aktivitou môeme
zvýi záujem detí o knihy.
Ale týmto to nekonèí. Marec je mesiac knihy a preto
sa tejto téme v materskej
kole venujeme celý mesiacvýchove k literatúre a literatúrou. Deti si vytvorili èitate¾ský kútik, v ktorom sú
rôzne ánre detskej literatúry a hráme sa na malých èitate¾ov  realizujeme ma¾ované èítanie, deti ve¾mi rady
èítajú zamieòaním slov obrázkom.
Ïaliu aktivitu, ktorú realizujeme je tvorba detskej
knihy. Kadé diea si tvorí
svoju kniku, ilustruje do
nej rozprávkový námet,
niektoré deti aj písali. Originálnos, detská zruènos
a najmä to, e sa toto dielko rodilo priamo pod detskými rukami, robí tieto
knihy krásne a úasné. Dúfame, e hrdos a záitky
z tvorby svojej knihy deti
privedú k èítaniu aj iných
kníh. A kto vie!? Mono raz
niektorí z nich naozaj budú
spisovate¾mi.
T. Ondrejková

ZACHYTENÉ FOTOAPARÁTOM

Ete v decembri 2009 sa stala v naej dedine kuriózna dopravná nehoda. Auto s ruomberským evidenèným èíslom
skonèilo v potoku na Zemianskej ulici...
(r)
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e-mail: ludrova@ludrova.sk

ZÁKLADNÁ KOLA V LUDROVEJ
V naej kolièke aj naïalej
pokraèujú stretnutia s predkolákmi kadú prvú stredu v mesiaci, kde sú pre
nich pripravené zaujímavé
témy. Od januára sme sa
okrem
zápisu
stretli
dvakrát. Spoloène strávené
chvíle boli na tému Zahrajme sa, kde sme súaili
a hrali sa rôzne hry. Ïalou
témou bolo Rozprávkovo,
kde si deti samé zdramatizovali rozprávku O repe
a vyrábali si bábky. Taktie
nae stretnutia pokraèujú aj
pri práci s poèítaèom.
A èo absolvovali nai iaci
za posledné tri mesiace? Zúèastnili sa vystúpenia na
11.Obecnom plese, ve¾kú rados mali z karnevalu, ktorý pre svoje deti pripravili
rodièia. Boli sme si ui snieik na zimnom portovom
dni a v KD Ludrová sme sa
zúèastnili výchovného koncertu Letom rozprávkovým
svetom spolu s kamarátmi
zo kôlky, Z Biely Potok
a Z Lipt. tiavnica. Nai
prváèikovia sa stali od marca oficiálnymi èitate¾mi
obecnej kninice z èoho sa
ve¾mi teili, lebo u poznajú
takmer vetky písmenká
a môu si rozprávoèky preèíta aj bez pomoci nás dospelých.. Ïalej sa nai iaci
zapojili do literárnej súae
Hviezdoslavov Kubín, kde
najlepí recitátor Radovan
Kme bude reprezentova
nau kolu v okresnom kole
súae. Taktie sme sa zapojili do dvoch výtvarných súaí, ktoré usporiadala Slovenská vodárenská spoloè-

V kole budú môc otvori
samostatný prvý roèník
iaci ludrovskej koly vystúpili na Obecnom plese, ve¾kú rados mali
aj z karnevalu, snieik si uili na zimnom portovom dni
nos, a.s. pod témou Rieka
ako ivel a Slovenský olympijský výbor s témou Páèia
sa mi zimné porty. Vetkým
iakom dríme palce, aby sa
umiestnili èo najlepie.
No a tou najväèou novinkou je, e od septembra 2010
budeme môc vïaka dobrej
spolupráci s obecným úradom a dostatoènému poètu
budúcich prváèikov (14)
otvori samostatný prvý roèník.
(sf)

POZNÁMKA

Takto sa pokodzuje dobré meno obce
Èo chví¾u príde k nám jar.
Do dediny aj do náho blízkeho okolia zaènú prichádza rôzny návtevníci, priatelia èi turisti.
Èo si tak o obèanoch naej
obce pomyslia, keï.....
1) Zistia, e cestovné poriadky na tabu¾kách v èakáròach SAD, sú celé poèmárané, poprepa¾ované a
dotrhané?
2) Ak idú na cintorín,
nájdu na hroboch svojich
blízkych sklenené vázy aj
e-mail: ludrova@ludrova.sk

sklá na lampách porozbíjané a lavièky pokodené?
3) Vidia pri prechádzke dedinou povybíjané sklá na
neobývaných domoch.
4) Zbadajú pokodené kryty na zberných nádobách na
sklo, plast a rozhádzané
prázdne f¾ae?
5) Pri návteve minerálneho prameòa zbadajú blatom
a pinou zapliechaný strop
a vytrhané dosky?
6) Keï sa ete dopoèujú, e
vodièi SAD kolského spoja

autobusu pre iakov, ktorí
cestujú zo koly z Ruomberka nám odmietli prevádzkova ten spoj, lebo im iaci
pokodzovali sedadlá?
Pýtam sa - mohli by nám
tu opísané skutky prís urobi ¾udia z inej dediny? Asi
nie! Uvedomujú si niektorí
nai teraz ete mladí spoluobèania, ko¾ko materiálnej,
ale aj morálnej kody spôsobia svojím nedomysleným
konaním? Veríme, e sa uvedené skutky a prípady v bu-

dúcich rokoch u nebudú
opakova. Nám starím, ale
najmä Vám nai mladí obèania musí zálea, aby sa írilo len to dobré o naej dedine. U oddávna platí:
Obec, kde je poriadok a prívetiví èestní ¾udia, návtevníci èasto vyh¾adávajú. Takú
obec, kde je neporiadok a
neúcta ku cudzím radej
obchádzajú. A my si prajeme, aby v nás platilo len to
dobré.
(JJ)
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ZA POZNÁVANÍM NAICH POLÍ, LÚK A PASIENKOV

Kde mala Ludrová futbalové
ihrisko a do roku 1944?
Ïalou èasou pokraèujeme v predstavovaní krás okolia Ludrovej
V poslednom èísle Hlásnika, sme sa pri popise lesa
Borová zastavili na pravej
strane náho potoka, ktorý sa tu spája s malým prítokom potôèika z dolinky
Smreková. Odtia¾ preteká
popod most na pravú stranu naej doliny. Juné aj
severné stráne lesov dolinky Smreková, sú porastené smrekovým aj borovicovým porastom. Vyie v dolinke ja aj menia èas bukového porastu. Podloie
pôdy je dos skalnaté, preto aj porast nedosahuje do
väèích výok.
Na zaèiatku je táto dolinka pomerne úzka. Po 200
metroch sa roziruje a bol
tam zhotovený manipulaèný priestor. Za týmto
priestorom sa dolinka konèí a delí na Dolnú Smreková a Vynú Smrekovú. Cesta pokraèuje hore Vynou

Smrekovou popod úh¾adnú
po¾anu, ktorú v minulosti
vyuívali ako ho¾u na pasenie mladého dobytka.
Dnes je na nej ve¾ký lesný
porast. Aj lesná cesta do
dolinky je znièená.
Ïalej dolu dolinou popri
dvoch ve¾kých balvanoch,
ktoré leia ved¾a cesty, zostupujeme ved¾a dlhého súvislého pásu smrekového
lesa nazývaného Hlbokie.
Je to ve¾ký lesný priestor,
ktorý je na juhu oddelený
hrebeòom Smrekovej, zo
západnej strany vo výke
950 m. n. m. sa dotýka po¾any nazývanej liebky. Nako¾ko na tej po¾ane je prameò vody, v minulosti tam
bývali salae. Keï postupujeme dolinou popred Hlbokie smerom dolu, asi po 250
m prídeme pred dolinku nazývanú Kriváò. Týmto menom je pomenovaný aj se-

verný svah lesa, ktorý taktie konèí na liebkach. Dolinka Kriváòa je ve¾mi dlhá.
Asi po 500 m sa stáèa na
sever a tam sa nachádzal
krásny jed¾ový porast v dolinke Bánová. Od Bánovej
je moné len obtianou cestou postupova smerom na
juh, tam vo výke asi 900
m vedie lesná cesta  zvánica aj po¾ovnícky chodník.
Zvánica zaèína pri dedine, vedie popod Kohút a
konèí v Kriváni. Len po¾ovnícky chodník pokraèuje od
Kriváòa cez Smrekovú a
pod Salatín. Od dolinky
Kriváòa popri potoku, ved¾a smrekového lesa nazývaného Nad Lazom prídeme
pred dolinku Pod Zápecím. Z tejto dolinky priteká malý potôèik. Tu sa potok stáèa smerom na západ
a vteká do úiny Staré
Stupy. Ve¾ký priestor medzi

potokom a naou lesnou
cestou nazývali Laz. V minulosti to vraj bola obecná
lúka, neskorie pasienok
pre dobytok. Keï sa v minulosti zaèal v Ludrovej
hráva
futbal,
tento
priestor do roku 1944 slúil ako futbalové ihrisko. V
ïalom popise budeme pokraèova v budúcom èísle.
Spracoval JJ

VIMLI SME SI...

Dovtedy sa chodí s krèahom
po vodu, kým sa nerozbije
Alebo - Nieto tajného, eby
nebolo zjavného!
Prastaré to múdrosti, ktoré vyjadrujú èíru pravdu.
Týkajú sa hlavne ¾udskej
zloby. A práve s takouto neodpustite¾nou zlobou sa stretli vetci nai spoluobèania,
ktorí dòa 19. januára 2010
navtívili nae miestne cintoríny. Nespratníci, ktorí
nie s úmyslom prejavi úctu
tým, ktorí na nich odpoèívajú, ale s úmyslom zhanobi tieto miesta, porozbíjali
a rozhádzali kahance, svietidlá a vázy. Bez povimnutia nezostala ani drevená lavièka. Najviac si to odniesli
hroby naich kòazov a okolie kríov, na zemianskom
cintoríne aj pokodené pamätníky. U prvý poh¾ad
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naznaèoval, e tí ktorí si boli
posilni svaly práve na
tomto mieste, pre nás
vetkých tak posvätnom,
neboli pri zmysloch.
Je to ve¾mi smutná realita,
ktorá by nemala zosta bez
povimnutia.
Malí èi ve¾kí zákodníci
Ak sa Vám dostane do rúk
tento èlánok, alebo Vám ho
podsunú vai ctení rodièia
verte, e sa Vám nepodaril
iadny husársky kúsok.
Práve naopak. Dopustili ste
sa zla, ktoré sa nedá ospravedlni. Nikto z nás nie je
bez chýb. Kadý sa môe
dopusti ivotného omylu.
Je vak na kadom z nás
chyby si prizna a snai sa
ich napravi.
A práve to, ako vai spoluobèania oèakávame aj od
vás. Verte, e pravda o aktéroch tohto èlánku vyjde
najavo.
Za klub dôchodcov
V. Ilková
e-mail: ludrova@ludrova.sk

TÉMA - ROK KÒAZOV

Aké sú zvlátnosti katolíckeho kòaza?
Pripomíname si rok kòazov. Ako môeme pomáha duchovným pastierov v naej obci?
Kadá doba prináa pre ná
spoloèenský ivot urèité
udalosti, ale aj spomienky.
Sme zvyknutí to rôzne preíva, tak v spoloèenskom,
ale aj v duchovnom ivote.
Rok kòazov sa stal od inaugurácie na slávnos Najsvätejieho Srdca Jeiovho v
roku 2009 príleitosou na
zvlátnu Boiu milos, duchovnú posilu, predovetkým pre kòazov, ale i
príleitosou na povzbudenie
pre laických veriacich. Podnetom na vyhlásenie tohto
jubilejného roka sa pre pápea Benedikta XVI. stalo
150. výroèie smrti arského
farára Jána M. Vianeya. ivot a pastoraèné dielo charizmatického farára z Arsu
je trvalým a vzneeným vzorom kòazskej sluby. Súvis-

losti okolo Roka kòazov sa
s odstupom stali bené a
mono zrete¾nejie chápa
jeho význam. Kie sa i v ïalích mesiacoch stane predmetom podnetných mylienok, úvah, aby duchovný
záitok bol èo najväèí.
Kòazstvo je iné povolanie
ne civilné. Pouèenie o význame a správnom chápaní
katolíckeho kòaza zhrnul
Druhý vatikánsky koncil v
dekréte Presbyterorum ordinis a aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Pod¾a koncilového dekrétu Vysviackou
a poslaním, ktoré prijímajú
od biskupa, sa kòazi povyujú do sluieb Krista Uèite¾a, Kòaza a Krá¾a a majú
úèas na jeho úèinkovaní,
ktorým tu na zemi neprestajne buduje Cirkev (PO 1).

Katechizmus Katolíckej
Cirkvi vyzdvihuje na základe sviatosti posvätného stavu, majú kòazi úèas na
univerzálnom poslaní, ktoré Kristus zveril apotolom.
Z uvedených charakteristík
vyplýva, e katolícke sluobné kòazstvo je iné povolenie
a poslanie ne civilné povolania. Zvlátnosou katolíckeho kòaza je, e ho nadprirodzeným spôsobom spája s
Kristom kòazská vysviacka.
Kòaz tak koná prostredníctvom samého Krista a v jeho
mene. Kristovho kòaza nemono hodnoti a chápa
funkène, ale sakramentálne.
Kòaz nie je beným funkcionárom, lebo stelesòuje
Krista Ve¾kòaza a hlavu tajomného tela Cirkvi. Kòaz je
Kristovým sluobníkom a

má od neho plnú moc vyslovova slová sviatostného
premenenia: Toto je moje
telo, toto je kalich mojej
krvi. Kieby sa toto slávenie
Eucharistie vyznaèovalo dobrou prípravou a dôstojnosou
neustále, nie len teraz v Roku
kòazov, ale v kadom èase. Je
neustálou povinnosou vade
aj v naej farnosti, aby sme
si hlbie uvedomili, èo pre nás
a nau farnos prítomnos
duchovného vodcu, pána farára najmä v dnenej dobe
znamená. Tých úloh, ktoré sú
kladené na plecia naich duchovných otcov v naej farnosti je mnoho, preto ak im
nemôeme pomáha materiálne, pomáhajme im aspoò
spomienkou v naich modlitbách.
(R.r.)

V naej obci pôsobilo u 22 kòazov
Spomíname si v tomto
roku kòazov na naich duchovných pastierov v naej
farnosti, ktorí tu pôsobili a
tak duchovne, ale aj kultúrne vychovávali naich predkov v posledných dvoch storoèiach od roku 1807 a do
dnených dní. Po pátrovi
Severinusovi, ktorý ve¾mi
krátko pôsobil v opustenej
fare na Kúte, ako prvý duchovný priiel v roku 1807
Frantiek Szlamkay. Ïalej
nasledovali tí, ktorých uvádzame v tabu¾ke.
Duchovní otcovia, uvedení
v tabu¾ke, z poverenia Spiského pána biskupa prichádzali a aj teraz prichádzajú
medzi nás. Sú z rôznych dedín aj miest, aby tu slúili
Boiemu ¾udu. Kadý z tých
èo tu úèinkovali vykonal neocenite¾né mnostvo práce
na poli duchovnom, kultúrnom aj celospoloèenskom.
Nai predkovia si kòazov
ve¾mi vedeli oceni. Veï v
minulých dvoch storoèiach
spolu s nimi dokázali vybudova tri kostoly, dve káplnky, tri koly a ve¾a iných
objektov.
Pritom si svedomite plnili
a aj teraz plnia povinnosti,
e-mail: ludrova@ludrova.sk

Duchovní otcovia, ktorí
pôsobili v Ludrovej
Pred menom a priezviskom duchovného otca, ktorí pôsobil v naej obci, uvádzame roky, ktoré strávil v naej
farnosti.
1807  1821
1821  1822
1822  1844
1844  1860
1860  1861
1861  1884
1884  1884
1884  1906
1906  1908
1908  1935
1935  1950
1951  1952
1952  1953
1953  1988
1989  2007
2007

Frantiek Szlamkay
Anton Roxer
Martin Tarbay
Martin Sztárek
Kajetán Novák
Ján Kiszely
Peter Wiecha
Augustín Kekát
Frantiek Hanzély
Jozef Kodrík
Alojz imièák
Frantiek Chraè
Mikulá Fitt
Maximilián pes
Jozef Barilla
Mgr. Ján Garaj

Ako kapláni v naej farnosti pôsobili:
1942  1945
Martin Pastorek
1946  1947
Viktor Gaaj
1947  1948
Viktor Lompart
1971  1972
Viktor Olos
1976  1989
Pater tefan Olos SDB
2008 
Mgr. Milo Uchál

ktoré im z kòazského povolania vyplývajú. Nesú zodpovednos za vetkých nás
farníkov pred Nebeským
Otcom. Je preto aj na nás
tu teraz ijúcich farníkov,
aby sem si ich slubu tu
medzi nami vedeli vái a v
tejto zloitej dobe ich aj pochopi!
Za tých kòazov, èo tu medzi nami aj v minulosti úèinkovali si èasto spomínajme
v naich modlitbách. Rovnako buïme nápomocní terajím naim duchovným otcom svojou ochotou a pochopením pri práci. Prosme, aby
ich prácu najmä s mládeou
Nebeský Otec poehnával,
lebo to bude poehnaním u
pre budúcnos naej farnosti. Najkrajou a najväèou
odmenou v tomto Roku kòazov, za ich zodpovednú a cie¾avedomú prácu s mládeou
v naej farnosti, tak pre nás
farníkov no najmä pre naich duchovných otcov, by
bol znova záujem o reho¾né
a kòazské povolania z radov
mládee z naej dediny.
Èlenovia

F. r.
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ZO IVOTA FARNOSTI

Koneène zai
ve¾konoèné sviatky
Príhovor duchovného otca farnosti
Videl som film, ktorý sa volal Preit.
Zaujímavý skutoèný príbeh futbalistov,
ktorých lietadlo spadlo vysoko v Andách a tí, ktorí haváriu preili sa snaili prei. Fascinoval ma tento príbeh. Bolo to u dávnejie, ale vrátil som
sa k jeho obsahu po vianoèných sviatkoch, keï som sa pýtal ¾udí ako ich
strávili. Ve¾mi èasto som poèúval výroky typu: Preili sme Vianoce v zdraví.
Preili sme Vianoce v pohode a pokoji.... Nezaujali ma ani tak tie atribúty,
ktoré boli ku koncu týchto výrokov.
Zaujal ma výraz preili.
Zaèal som nad ním viac rozmý¾a. Preil som vianoèné sviatky aj ja? V súvislosti s filmom, ktorý som spomínal na
zaèiatku, slovko preit znamená osta
naive po nejakej hroznej katastrofe. Na
druhej strane som u neraz poèul y úst
mladých ¾udí vracajúcich sa domov z nejakého podujatia, e tam zaili ve¾a nového a krásneho. Na rozdiel od toho prvého, slovo zait vo mne evokuje nieèo
krásne, nieèo dôleité, niecè, na èo sa
oplatí spomína, oplatí sa o tom hovori
a zdie¾a sa s ostatnými.
Blíia sa Ve¾konoèné sviatky. Znovu stojíme pred vo¾bou. Preijeme velkonoèné sviatky, alebo ich zaijeme? Necháme Boha, aby vstúpil do naich ivotov
takým spôsobom, aby sme sa k tomu
mohli stále vraca a èerpa z toho silu?
Alebo ich iba preijeme a s povzdychom
sa budeme znova pripravovat na preitie Vianoc?
Ak chceme, aby sme naplno zaili Ve¾kú noc, pripravme sa na òu. Otvorme
si srdcia pre pôsobenie Ducha Svätého.
Sú to predsa najväèie a najdôleitejie
sviatky v kresanskom roku. Je pravda, e nie sú také vyèaèkané ako Vianoce, ale poèas nich sa zrodila naa spása. A ete stále sú to sviatky (na rozdiel
od Vianoc v mnohých prípadoch) duchovné, neprehluené zle nahratými
koledami, naháòaním sa za darèekmi,
kopec pozlátka...
Vetkým vám chcem v tomto zmysle
popria, aby ste, aby sme urobili vetko preto, aby tieto ve¾konoèné sviatky
boli pre Vás záitkom, ktorý ovplyvní
Vae ivoty. Kristus zostúpil na tento
svet, umrel na kríi, ale (a to je najdôleitejie) VSTAL Z MÀTVYCH. Nech je
to známe celému svetu. Na kríi, ktorý
mnohí odsudzujú sa zrodila naa spása. Kristus zomrel a vstal z màtvych!
Aj za TEBA!

Anjeli a Deti svetla sa
stali víazmi Farskej
hokejbalovej ligy
14 tímov odohralo spolu 117 ligových zápasov. Èistého
hracieho èasu napoèítali a 7.020 minút (takmer 5 dní)
14 tímov, 148 hráèov, 117 ligových
zápasov, viac ako 150 tréningových,
7.020 minút èistého hracieho èasu (4
dni a 21 hodín), 1551 gólov, 5 mesiacov ... to je zopár èísel týkajúcich sa
druhého roèníka Farskej Hokejbalovej Ligy. Ligou ili mnohí mladí (vekom i duchom) od novembra do marca. V troch vekových kategóriách si
merali medzi sebou sily hokejbalisti
a hokejbalistky nielen z Ludrovej,
Liptovskej tiavnice a tiavnièky, ale

aj dva tímy z Ruomberka. Najviac
sa darilo Deom svetla a Anjelom,
ktorí získali najviac bodov vo svojej
kategórii. Blahoeláme nielen im, ale
aj vetkým zúèastneným. Viac informácií o súai, drustvách, novinkách sa dozviete aj na oficiálnej internetovej stránke farskej hokejbalovej ligy www.fhlludrova.sk.
Ján Garaj, hráè

Snímka zo zápasu Farskej hokejbalovej ligy (hore). Víazné drustvá súae (dole).
Snímky: fhlludrova.sk

Mgr. Ján Garaj, farár
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e-mail: ludrova@ludrova.sk

VE¼KONOÈNÉ SVIATKY

Nai predkovia dobre vedeli,
preèo uznávali dodriavanie pôstu
Nieko¾ko slov o pôstnom období, ktoré prechádza sláveniu Ve¾konoèných sviatkov
Nai predkovia urèite dobre vedeli, preèo uznávali dodriavanie pôstu. Podmienky ivota minulých storoèí
boli iné a tak isto i náboenský ivot im zodpovedal.
Pravý pôst sa rodí z túby
zbavi sa vetkého, èo spútava telo i duu.
40 dní pôstu je trocha prive¾a, povedal ktosi pápeovi
Levovi XIII, pripojac návrh
rozdeli ho na dve èasti. Jedna by vraj mohla predchádza Ve¾kú noc a druhá by
sa mohla prenies na iné
roèné obdobie. Lev XIII, známy svojím humorom pohotovo odpovedal asi takto: Vá
návrh nie je zlý, ale obávam
sa, e keby sme ho zaviedli,
mali by sme dva razy faiangy a ani raz pôst. A mal
pravdu! Odvtedy prelo 100
rokov. Faiangy narástli do
obrovských dimenzií a z pôstu nezostalo takmer niè. A
to v èase kedy pôst zaèína
prichádza do módy i keï nie
z náboenských dôvodov.
Týchto 40 dní má pre nás
mimoriadny význam. Pripomínajú nám predovetkým
jeden úsek ivota náho
Pána Jeia Krista, keï il
tu medzi nami. tyridsiatnica bola ustanovená na poèes Jeho 40-denného pôstu
na púti. Jeiov príkladný
pôst nás pobáda upriami
svoj poh¾ad na Boha. Èasto
sme zamestnaní prirodzenými a niekedy aj zbytoènými
starosami o svoje telo. Pôst
je obdobím vnútorného stíenia od hluku, tohto sveta. Pomáha nám získa istý
odstup, intenzívnejie preíva svoj ivot, citlivejie vníma farby a vône, ktoré napåòajú ná svet.
Keï sa zamyslíme nad slovom pôst, máme na zreteli
isté odriekanie sa tzv. umàtvovanie vlastného tela i ducha, kvôli konaniu dobra
sebe i iným. Aby sme dosiahli tento cie¾, treba ma znaènú silu, prameniacu zo sebadisciplíny, ktorej predmetom sú vonkajie a vnútorné zmysly, schopnosti due,
e-mail: ludrova@ludrova.sk

zá¾uby, váne, neresti, atï...
Predpokladom je ovládanie
vlastnej vôle, povahy, formovanie charakteru a náho
srdca, ktoré je najpotrebnejím, ale aj najnebezpeènejím svalom naej bytosti. V
dnenom modernom civilizovanom svete sú mnohí z nás
obklopení materiálnou hojnosou, ktorú èasto uívame bez miery a nezamý¾ame sa nad jej nadbytoènosou. Nae zá¾uby, túby, váne sú èasto vystavené pod
vplyvom masových komunikaèných prostriedkov, ktoré keï sa im celkom oddáme, v nemalej miere nás
ochudobòujú o drahocenný
èas lebo nie vdy sú nám
uitoèné k rozíreniu náho
obzoru, prehlbovaniu vedomostí a zve¾aïovaniu naej
due. V kresanskom ivote

sa vdy pôst povauje za
najúèinnejí asketický
prostriedok. Dnes mnohí
¾udia povaujú pôst za akúsi diétu. A ko¾kí z nás ju
vykonávajú pravidelne s
dobrým pocitom, vierou a
vô¾ou, aby zlepili svoju postavu. Prípadne s nádejou,
e sa uzdravia z nejakej choroby. Ale na ten druhý aspekt dôleitosti naej diéty
ani nepomyslíme... Pokúsme sa uvedomi si túto
spomenutú skutoènos a
zvo¾me takú diétu, ktorá
naplní nau duu pokojom,
radosou a dopomôe nám i
iným k spaseniu. Neostáva
nieèo vdy nemenné aj napriek stálym zmenám ivotných podmienok? Táto skutoènos kresanského pokánia ostane vdy platná. Take zriekaním sa, nakoniec

niè nestratíme len získame.
Táto askéza je iba prostriedkom na dosiahnutie spásy
t. j. na usmernenie celého
náho ivota pod¾a evanjeliových poiadaviek. Èím dôslednejie kráèame po tejto
ceste, ijeme pod¾a Jeho vôle,
tým väèmi bude nae srdce
napåòa ve¾konoèná rados
ktorá príde po pôste. Ve¾ká
noc  to nie je len príbeh na
rozprávanie  to je ukazovate¾ cesty. To nie je záznam o
zázraku, ktorý sa odohral
pred dávnymi vekmi, ale prelom, ktorý rozhodol o zmysle celých dejín. Kto to pochopí, ten je schopný aj dnes s
ve¾kou úprimnou radosou
vyslovi ve¾konoèný pozdrav: Kristus vstal, naozaj
vstal z màtvych!
Mária Anderssonová
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OK LUDROVÁ

Výdavky na OK Ludrová
poklesli o 15 percent
portovci a èlenovia OK sa zili v nede¾u 7. marca, aby zhodnotili
rok 2009 a prijali potrebné dokumenty pre èinnos klubu
V nede¾u 7. marca, zili sa
portovci a èlenovia OK v
Kultúrnom dome, aby zhodnotili uplynulý rok 2009 a
prijali potrebné dokumenty
pre èinnos klubu v tomto
roku. Na úvod predseda
Správnej rady OK P. Dutka
oboznámil s èinnosou
Správnej rady, ktorej prvoradou úlohou bolo zabezpeèova finanèné prostriedky
pre èinnos jednotlivých oddielov. Predseda v správe
poïakoval sponzorom, firmám ako aj FO, ktoré poèas
roka pomohli finanène, alebo aj materiálne OK. Potom
si prítomní vypoèuli Správy
o èinnostiach jednotlivých
oddielov. Za stolnotenisový
oddiel preèítal správu P. Slimák, za novozaloený achový oddiel p. kaplán Vdp. M.

Uchál, za futbalový oddiel ¼.
Meko. Turistický oddiel v
minulom roku, vzh¾adom na
odchod predsedu, nevykázal
iadnu èinnos, èlenovia 
turisti sa zúèastòovali turistických podujatí organizovaných OZ Ludrovská iniciatí-

va. Najobsanejia bola správa o èinnosti futbalového oddielu, kde p. Meko podrobne informoval o dosiahnutých výsledkoch vetkých
troch futbalových drustiev,
poïakoval za prácu trénerom, vedúcim mustiev, hrá-

èom, ako aj èlenom, ktorí pomáhajú organizaène zabezpeèova domáce futbalové zápasy, taktie sponzorom futbalového oddielu. V ïalom
bode p. Dutka preèítal správu o hospodárení OK, kde
výdavky poklesli oproti roku
2008 o 15 %, no aj tak si èinnos klubu vyaduje takmer
20.000 eur/rok, z ktorých 2/
3 sú sponzorské príspevky.
Ïalej P. Dutka preèítal návrh
Rozpoètu OK na rok 2010.
Uvedené správy a rozpoèet
èlenská schôdza schválila
bez pripomienok. Taktie bez
pripomienok schválila úpravu stanov v súvislosti s vytvorením achového oddielu
a zruením funkcie generálneho sekretára klubu.
Na záver predseda p. Dutka poïakoval vetkým portovcom, trénerom, funkcionárom, ako aj èlenom klubu
za odvedenú prácu v prospech portu v obci, vetkým
sponzorom za finanènú pomoc klubu a zaelal vetkým
ve¾a portových úspechov v
tomto roku.
(pd)

STOLNÝ TENIS

11. roèník Memoriálu V. Moèáryho
V sobotu 27. februára konal sa v KD Ludrová u 11. roèník stolnotenisového turnaja Memoriál Viktora Moèáryho. V turnaji neregistrovaných hráèov sa súailo vo
vetkých vekových kategóriách. O turnaj je naïalej ve¾ký
záujem, zúèastnilo sa ho nieko¾ko takmer celých rodín.
Víazom kategórie muov do 50 rokov sa stal Tomá Mikulec, nad 50 rokov dominoval Ferdinand Macko. V kategórii
ien (bez obmedzenia veku) zvíazila Renáta Kodríková.
Medzi demi boli najlepí Juraj Hrabua a Kristián Kuèera.
VÝSLEDKY - deti do 10. rokov: 1. miesto: Hrabua
Juraj, 2. miesto: Petro Raso, 3. miesto: Kme Radovan, 4.
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miesto: Kme Matú. Deti do 15. rokov: 1. miesto: Kuèera Kristián, 2. miesto: Lipnièan Patrik, 3. miesto: Droppa
Patrik, 4 miesto: Prúcha Robert. Mui do 50. rokov: 1.
miesto: Mikulec Tomá, 2. miesto: Bebjak Ondrej, 3. miesto:
Mikulec Vladimír, 4. miesto: Hrabua Juraj. Mui nad
50. rokov: 1. miesto: Macko Ferdinand, 2. miesto: Fábry
Ivan, 3. miesto: Cibulka Jozef, 4. miesto: Kme Jozef. eny
bez obmedzenia veku: 1. miesto: Kodríková Renáta, 2.
miesto: Meková Mária, 3. miesto: Meková Táòa, 4. miesto:
Lipnièanová Janka.
(r)

e-mail: ludrova@ludrova.sk

VOLEJBAL

Spomienky na samé zaèiatky
volejbalového portu v Ludrovej
Bolo také obdobie, keï sme si nede¾né popoludnie bez volejbalu ani nevedeli predstavi...
Asi u ije len málo tých
pamätníkov z èias, keï bol
v naej dedine v Ludrovej,
ve¾mi populárny a ob¾úbený
volejbalový port. Bolo také
obdobie, keï sme si nede¾né
popoludnie bez úèasti aspoò
odohratia jedného setu ani
nedokázali predstavi. Pozrime sa do minulosti, ako ku
zaloeniu tohto portu dolo? Kto bol jeho iniciátorom? Príchodom nového uèite¾a a zároveò aj správcu
Rím. kat. ¾udovej koly do
naej obce v osobe Ferdinanda Cibulku, po odchode
predolého správcu Jána
Kubaèku st. do dôchodku,
sa ve¾mi oivila kultúrnospoloèenská, ale aj portová èinnos. U aj v tej dobe
sa u nás hrával futbal, ale
len ve¾mi amatérsky v blízkosti dediny, na malých plochách na Moèidlách, na
tiavnickom a èasti a hore
na Èerenách. No tí vyspelejí, starí tudenti a mládenci, chodili hráva a do doliny do Lazu. To malo ve¾kú
nevýhodu. Bolo to ve¾mi ïaleko. U vtedy mnohí portoví nadenci vyh¾adávali aj
taký port, ktorý by sa dal
hra tu v dedine na menom
priestore. V tej dobe u bol
v Ruomberku dos rozírený a naimi tudentami, ktorí chodili do kôl v Ruomberku obdivovaný volejbalový port. Pri takom jednom
sedení, z úst pána uèite¾a Cibulku padol návrh, èi by sa
na prázdnom a burinou zarastenom p¾aci na Hrukovskom nedalo urobi volejbalové ihrisko. Bolo to
ved¾a domu Karola Tholta.

Toto sa vetkým zapáèilo.
Veï v tom èase tam bývalo a
rástlo ve¾a tudentov aj u
nových uèite¾ov. Bývali tam
bratia Jozef a Marcel Hollý,
tie Jozef Teodor Ilko, Frantiek Hollý aj Frantiek
Moravèík, Jozef Laco. tudenti, ktorých port ve¾mi
zaujímal. Boli to Riadoèania, tak sa im ihrisko ukazovalo výhodné a ve¾mi blízko. Zaèalo sa u na konci
kolského roku v júni 1938.
My starí iaci z ¾udovej koly, prili sme s uèite¾mi do
spomínaného priestoru s
motykami a hrablièkami.
Páni uèitelia vymerali
priestor vhodný na ihrisko.
My sme s motykami a hrablièkami skopávali a vyhrabávali ten vyznaèený

priestor, kým nebol pekný
rovný. Potom presne vymerali rozmery volejbalového
ihriska, natiahli pagáty a
okraje vysýpali pilinami,
aby bol okraj dobre vidite¾ný. Ved¾a èiar uprostred tých
dlhích vykopali jamy a do
nich osadili trojmetrové
ståpy. Keï boli ståpy upevnené v zemi, natiahli medzi
nimi volejbalovú sie. Po napnutí siete, páni uèitelia
spolu s prítomnými tudentami nám vysvetlili, ako sa
ten volejbal
bude hra.
Nastúpili dve drustvá na
kadú stranu siete po 6 hráèov. Hra sa zaèala vtedy
ohlásením serva a podaním lopty ponad sie na ihrisko drustva. Takto sme
my, ako malí iaci vnímali

zaèiatky tohto pre nás nového portu. V tomto
priestore na Hrukovskom
sa hrával volejbal v lete. V
zime tam bolo hokejové, ihrisko lebo blízko pretekal
potok. Z toho potoka sa dala
napúa voda na ihrisko pre
klzisko. Takto to trvalo do
augusta 1940, keï sa v Doliniach zaèala stava nová
budova koly. Vtedy odpad aj
zem z výkopu navozili do
tohto priestoru, take tam
ihrisko zaniklo. Nové ihrisko na volejbal sa potom
upravilo v záhrade za Potravným drustvom, tam,
kde stojí dnená budova
COOP JEDNOTY. O tom si
viac napíeme v budúcom
èísle Hlásnika.
Napísal JJ

KULTÚRA
Naim èitate¾kám ponúkame preèíta si jeden z ïalích románov významnej
spisovate¾ky Táni Keleovej
 Vasilkovej, a to román 
Nataa.
iarlivos má ve¾a tvárí....
Vdy vak v partnerovi pree-mail: ludrova@ludrova.sk

búdza pocity beznádeje, prináa slzy a boles. Dôkazom
toho je aj Natain príbeh.
Ako sa vyrovná s Vojtovou
chorobou a bezdôvodnou
iarlivosou? Zostane s ním
v manelstve, alebo sa rozhodne pre rozvod?

Milé èitate¾ky, dúfam, e sa
Vám kniha bude dobre èíta.
Autorka doteraz vydala tieto romány: Cena za vo¾nos,
Manelky, Túby, Mama pre
Veroniku, Èriepky, Okienko
do snov, Slzy a smiech, Pozlátka, Èaro vednosti, Sie-

te z pavuèín, Tichá boles,
Cukor a so¾, Ja a on, Kvety
pre Lauru, Modrý dom, Dúhový most.
A. Macková
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11. OBECNÝ PLES

Dòa 23.01.2010, konal sa v KD Ludrová, tradièný u 11.Obecný ples, ktorý organizuje vedenie obce (starosta a poslanci
OZ). O ples bol opä ve¾ký záujem - 132 hostí, ktorí sa bavili do neskorého rána. O dobrú náladu sa postarala hudobná
skupina LEGO. Hostí u tradiène lákala bohatá tombola v ktorej bolo hodnotných 40. cien. Obecný ples pozdravili
krátkym kultúrnym programom iaci Z Ludrová.

MAKARNÁ ZÁBAVA

Dòa 13. februára 2010, konala sa v KD Ludrová u tradièná Makarná zábava pre dospelých. Organizátori podujatia ïakujú sponzorom, ktorí venovali ceny do pestrej tomboly: Obecný úrad Ludrová, starosta obce Ludrová Peter
Dutka, PD Ludrová, Ing. Radovan Slimák, pneucentrum
Pavol Kajúch, Daniela Likavcová, Robert Prúcha, Marta
Kmeová, Mário Droppa, Ing. Milo Kodrík, OZ Ludrovská
iniciatíva, Peter Slimák, starosta obce Lipt. tiavnica Duan Lauko, starosta obce tiavnièka Ladislav Zvara, Frantiek Moravèík.
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