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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Ludrovej zasadalo vo 4. štvrťroku 2-krát. Dňa 06.11.2009, sa poslanci venovali
problematike školstva. Starosta obce poslancom prečítal
Vyhodnocovaciu správu za školský rok 2008/2009
v Materskej škole Ludrová a taktiež Správu o výchovnovzdelávacej činnosti v školskom roku 2008/2009
v Základnej škole Ludrová. Z obidvoch správ sa poslanci
dozvedeli o personálnom zložení, výsledkoch vyučovacieho
procesu o prevádzkových problémoch, ako aj o plánoch a
cieľoch do budúcna. V diskusii poslanci poukázali na
problematiku hlavne vylepšovania vzhľadu školských budov,
ako aj úprav ich okolia, čo by sa malo z časti riešiť
v budúcom roku. Poslanci obidve Správy zobrali na
vedomie. V ďalšom sa poslanci venovali problematike VZN
obce a smerníc obce v súvislosti s prechodom na EURO.
Poslanci prijali uznesenie, ktorým splnomocnili starostu obce
vydaním aktualizovaných VZN obce a smerníc obce
v súlade so zák. č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny EURO
v SR. V ďalšom bode schválili dotáciu vo výške 5.000 € pre
OŠK Ludrová, na zabezpečenie činnosti klubu v roku 2010.
Na záver zobrali na vedomie Správu nezávislého audítora
o overení riadnej účtovnej závierky obce k 31.12.2008, ako
aj správu o kontrolnej činnosti za posledné 2. mesiace.
Dňa 11.12.2009, rokovalo zastupiteľstvo po 6-krát
v tomto roku. Keďže to bolo posledné zasadnutie v tomto
roku, poslanci sa venovali hlavne financiám. Na úvod
schválili plnenie Rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2009,
následne schválili VZN obce o miestnych daniach a poplatku
za KO a DSO. Obec bude v budúcom roku vyberať len daň
z nehnuteľností a daň za psa. Sadzby týchto daní sa
nezmenili. Upravený bol poplatok za KO – 1,70 €/kuka
nádobu, nakoľko aj vývozca zvýšil cenu a taktiež z toho
dôvodu, že obec platí vysoké sumy za objemný odpad, ktorý
sa vyváža vo veľkoobjemových kontajneroch 2 x do roka.
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Spokojné vianočné sviatky
a úspešný nový rok Vám
praje
vedenie obce Ludrová

PF 2010

Okieno OcÚ

Zo zasadnutí OZ (pokračovanie zo str. 1)
V ďalšom poslanci schválili VZN obce
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa v MŠ Ludrová. Potom schválili
finančný príspevok Oblastnému výboru SZPB
v Ružomberku vo výške 150 €, na rekonštrukciu a úpravu hrobov padlých pod Ostrím,
ktoré budú v budúcom roku upravené spolu
s Mestom Ružomberok a obcou Lipt.
Revúce.

Taktiež schválili mimoriadnu dotáciu pre
OŠK Ludrová vo výške 536 €, na
materiálové vybavenie novozaloženého
šachového oddielu, ktorý bude spadať pod
OŠK. Ďalším bodom rokovania bolo
schvaľovanie Rozpočtu obce na roky 20102012. Rozpočet bol schválený prebytkový,
nakoľko nikto nevie dnes povedať, aká
výška podielových daní od štátu príde
obciam v budúcom roku. Predstavitelia

ZMOS-u odporúčajú opatrné čerpanie
hlavne v 1. polroku 2010, nakoľko v tomto
období sa očakávajú najnižšie daňové
príjmy pre štát. Obec predpokladá v budúcom roku príjmy vo výške 340.336 € a
čerpanie
si
naplánovala
vo
výške
331.296 €.
Na záver poslanci schválili Plán
kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok
2010.
Zasadnutie pokračovalo neoficiálnou
časťou - predvianočným posedením, kde
starosta poďakoval poslancom za prácu
v roku 2009 a poprial im šťastné vykročenie
do Nového roka.
(pd)

Poďakovanie
Vážení spoluobčania obce
Ludrová.
Ďakujem všetkým spoluobčanom, ktorí mi prejavili
dôveru vo voľbách do VÚC
Žilina
konaných
dňa
14.11.2009. Z tohto miesta

chcem
ubezpečiť
všetkých
občanov
regiónu, že ako poslanec VÚC sa budem
snažiť o trvalý rozvoj nášho okresu a taktiež
som pripravený na komunikáciu s jednotlivými občanmi.
Dušan Lauko, starosta obce Liptovská
Štiavnica, poslanec VÚC Žilina

Plán vývozu TKO počas vianočného a novoročného obdobia:
-

utorok
streda
štvrtok

22. 12. 2009
30. 12. 2009
07. 01. 2010

Vývoz separovaného zberu (sklo, plasty) podľa potreby.

Ospravedlňujeme sa!
V 3. čísle nášho Hlásnika z 8.10.2009 zaúradoval „tlačiarenský škriatok“. V článku Oslavy
65 výročia SNP na strane 3, dolu pod
obrázkom v 6 riadku sa stala chyba. Správne
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slovo má byť „bojovalo“. Ďakujeme za
pochopenie.
Redakcia

Ludrovský hlásnik

Správy z obce

Stretnutie s Mikulášom
V predvečer dňa sv. Mikuláša (05.12.2009),
zavítal opäť do našej obce Mikuláš, aby naše
deti obdaroval sladkými balíčkami. Stretnutie
s Mikulášom sa konalo pri Vianočnom
stromčeku pred Kultúrnym domom. Mikuláša
na úvod privítali krátkym programom deti MŠ a
žiaci ZŠ. Potom Mikuláš rozsvietil vianočný
stromček. Nakoniec porozdával Mikulášske
balíčky deťom z našej obce od 1 roka do 10
rokov (123 detí), ktoré zabezpečil OcÚ
z obecného rozpočtu.
(pd))

Predvianočné stretnutie dôchodcov
Dňa 06.12.2009, konalo sa v KD už
tradičné predvianočné stretnutie s občanmi
v dôchodkovom veku. Na stretnutie bolo
pozvaných 187 dôchodcov (muži nad 62 rokov
a ženy nad 58 rokov). Na úvod sa prítomným
prihovoril starosta obce Peter Dutka. Pekný
kultúrny program predviedli deti MŠ Ludrová,
žiaci ZŠ Ludrová spolu s členmi spevokolu
Klubu dôchodcov. Po programe nasledovalo
obdarovanie občanov, ktorí sa v tomto roku
dožili okrúhlych životných jubileí. Taktiež Klub
dôchodcov obdaroval svojich členov –
jubilantov. Stretnutia sa zúčastnili i miestni

duchovní otcovia: p. farár Vdp. J. Garaj,
p. kaplán Vdp. M. Uchál a predseda PD
Ludrová Ing. M. Štefček, spolu s podpredsedom Ing. J. Strapáčom.
Účastníkom stretnutia bola podaná večera
a občerstvenie. Všetci obdržali vianočné
salónky z obecného rozpočtu.
Na záver starosta poďakoval účinkujúcim,
pani učiteľkám, organizátorom stretnutia, ako aj
sponzorom, ktorí prispeli na toto stretnutie: PD
Ludrová a OR-LI Dovalovo – M. Šooš.
(pd)

Z výročnej schôdze MO SZPB v našej obci
sa spolu streli na Výročnej členskej schôdzi
Stalo sa už nielen zvykom, ale aj Stanovami
členky a členovia organizácie Slovenského
uloženou úlohou, aby sa všetci členovia
zväzu protifašistických bojovníkov. Je to počorganizácie raz v roku spolu stretli a tak
tom najmenšia organizácia v našej obci. Má
hodnotili svoju činnosť za minulé obdobie. Tak
celkom 13 členov. Z toho sú tri ženy manželky
to bolo aj v sobotu 28. novembra 2009, vtedy
Ludrovský hlásnik
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Z výročnej schôdze MO SZPB v našej obci
mužov, čo bojovali v SNP a 10 členov, to sú
ich synovia. Treba pripomenúť, že z našej
obce sa so zbraňou v ruke v priamych
bojoch zúčastnilo 58 mužov. Z toho jeden
padol v boji neďaleko obce pod Ostrým a je
pochovaný na našom cintoríne. Druhý, ako
vojak padol do zajatia a zahynul
v koncentračnom tábore v Nemecku. Okrem
toho máme v našej obci na cintoríne
spoločný hrob vojakov, ktorých zastrelili
Nemci v našej doline. Okrem toho máme
ešte tri pamätníky z II. svetovej vojny. Všetci
tí, ktorí sa bojov v SNP zúčastnili, na
padlých v bojoch sa s úctou vyjadrovali.
O hroby a pamätníky sa stará naša obec,
veď sa na ich vybudovaní podielali práve
účastníci SNP. Preto obec aj tohto roku
spolu s organizáciou SZPB sa spolu
podielali na úprave pamätníkov a osláv 65
výročia SNP na týchto pamätných miestach.
Úlohou
organizácie
je
starať
sa
o pamätníky, poriadať besedy na školách so
žiakmi a informovať Ministerstvo vnútra
o stave pamätníkov, tiež o priebehu osláv
dňa víťazstva v máji a osláv SNP v auguste.
Naši 5 členovia sa zúčastnili aj celoštátnych
osláv v Ban. Bystrici. Do našich radov
pribudli ďalší 3 noví členovia. Spolupráca
našej organizácie s Obecným úradom
v roku 2009 bola veľmi dobrá, tak to
hodnotili aj všetci naši členovia. S veľkým
záujmom sa diskutovalo o ďalšom
pokračovaní s úpravou 2 hrobov na
„pamätnom mieste bojov“ pod Ostrým. Tu
na základe jednania 4. novembra 2009
v kancelárii p. primátora Ružomberka
v zastúpení JUDr. Pavlíka, predsedu
Oblastného výboru SZPB v Ružomberku,
starostu našej obce P. Dutku, predsedu
SZPB J. Fillu, tajomníka J. Janigu a aj

(pokračovanie zo str. 3)

starostu z obce Lipt. Revúce bolo
dohodnuté, že podľa zákona z 1. mája 2005
vydaného NR SR 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch, sa o hroby padlých
v minulej vojne aj v SNP o ich údržbe
v dobrom stave musí postarať ten, na
ktorého pozemku sa hrob nachádza. Tie
dva hroby sa nachádzajú v Katastrálnom
území mesta Ružomberok v chránenej
oblasti Národného parku Nízke Tatry a
vlastníkom pozemku je mesto Ružomberok
– užívateľ Mestské lesy. O vonkajšiu úpravu
hrobov a ich finančné krytie sa postará
mesto Ružomberok s príspevkom obcí Lipt.
Revúce a Ludrová. Bolo tu tiež dohodnuté,
že „Spoločný tradičný výstup“ v rámci výročí
SNP na Ostrô sa bude konať vždy deň pred
celoštátnymi oslavami a to pozvaním
účastníkov na tento výstup z obcí Biely
Potok, Lipt. Revúce, Ludrová a z mesta
Ružomberok. O tom, kto bude realizáciu
úpravy hrobov pod dozorom Oblastného
výboru SZPB Ružomberku prevádzať a ako
to bude celkom vyzerať, budeme vás
informovať v budúcom čísle Hlásnika.
Výbor MO SZPB Ludrová

Ludrovianka žaluje!
Keď Pán Boh stvoril zem vedel, že jej
neodmysliteľnou súčasťou musí byť voda. My,
ktorí sme sa narodili v tejto časti našej planéty
sme obdržali od Stvoriteľa aj akýsi bonus
v podobe nespočítateľného množstva čírych,
4

osviežujúcich
prameňov,
po
stáročia
udržiavaných, ktorým sa prejavovala náležitá
úcta a pozornosť.
Pokiaľ
siaha
pamäť
našej
generácie
spomíname si aj na našu Ludrovianku, ako

Ludrovský hlásnik

Ludrovianka žaluje!

(pokračovanie zo str. 4)

na potok čistý, v ktorom sa svojim pestrým
sfarbením hmýrilo veľké množstvo pstruhov,
hláčov a ako spomínali naši predkovia aj
rakov. Za posledných pár rokov nastal v tejto
skutočnosti veľký zvrat. Očakávalo by sa od
každého civilizovaného človeka, ktorého Pán
Boh obdaril darom rozumu, aby sa zamyslel
nad tým, čo strácame znečisťovaním našich
riek a potokov.
Keď sme ešte ako deti chodili počas
letných mesiacov po našom Ludrovskom
chotári pomáhať pri kosení a hrabaní, prvé
pred čím sa sklonil poriadny človek boli
studničky. Ak sa počas týchto prác stalo, že
sa poškodili, či už od kolies vozov, po
dažďoch alebo prechádzajúcou zverinou,
opätovne sa všetko napravilo. O studničky sa
od včasnej jari do neskorej jesene starali tí,
ktorí ich mali priamo na svojej lúke či poli
alebo v ich blízkosti. A kto sa staral o potok
cez našu dedinu? Boli to tí, ktorým pretekal
poza dom či záhradu, alebo pred domom.
Bola to samozrejmosť. Isto sa aj vtedy našli
takí, ktorí potok akoby ani nepotrebovali.
Nebolo to však v takom rozsahu ako je tomu
dnes. Je bolestné pozrieť sa občas do
Ludrovianky, čo dokáže odhodiť ľudský tvor.
Železo, plechovice, sklo, papier, konáre,
odpad zo záhrad či pivníc. A keď sa k tomu
pridá aj tráva z kosačiek, popol či plasty, ešte
stále to nie je všetko, čo musí naša
Ludrovianka „pretroviť“. Väčšina z toho by sa
dala vytriediť do kontajnerov, zakompostovať,
či spáliť. A čo sa nedá ospravedlniť sú na
konároch vrbín a kameňoch pozachytávané
vnútornosti zvierat, detské pampersky či

použité dámske hygienické potreby. Po veľkých
sviatkoch sa našli aj mrazené kurčatá
v originálnom obchodnom balení. Nájdu sa aj
odvážlivci, ktorí špinu a oleje zo svojich
motorových tátošov splachujú priamo do rieky. A
čo je najsmutnejšie, že im pri takomto
„upratovaní“ asistujú aj ich deti. Bohužiaľ pravda
je krutá! I keď toto zlo pácha len pár darebákov,
ktorí nedokážu rozoznať dobro od zla, hanba
padá na nás všetkých. Málokto z nás sa odváži
vyplákať si prádlo v potoku alebo z neho napojiť
svoje domáce zvieratá. Ešte, že žijeme
v kopcoch, keď jarné prívalové vody vyčistia tú
hrôzu a premiestnia ju o čosi ďalej. Keď som
uplynulú jar cestovala vlakom popri Krpeľanskej
priehrade verte, že sa mi tlačili slzy do očí.
Nespočítateľné množstvo plastových fliaš a
medzi nimi plávajúce labute a kačice, to bol
neuveriteľne krutý pohľad. Aké úsilie a financie
musia vynaložiť pracovníci priehrady alebo
dobrovoľníci, aby všetko vyčistili a odstránili?
Keby dostala naša Ludrovianka takú moc a
každému vrátila to, čo kto do nej pohádzal,
nastala by veľmi komická situácia. Čím všetkým
by sa zaplnili vyčistené dvory našich tzv.
„poriadkumilovných“ spoluobčanov?
Milí rodáci, buďte ostražití!
Nebojte sa aj za cenu, že si niekoho vo svojom
blízkom okolí znepriatelíte upozorňovať na tento
veľký neduh. Nezanechajme po sebe spúšť
v našom prekrásnom rodnom kraji a našim
potokom odovzdajme všetko, čo sme na tejto
zemi dostali len do prenájmu.
Za Klub dôchodcov V. Ilková

Zo života Klubu dôchodcov
Tak ako v minulých rokoch aj v tomto roku,
Nuž pozrime sa, čo sa všetko realizovalo:
vedenie klubu sa snažilo pre svojich členov
Hneď na začiatku januára sme sa stretli,
pripravovať taký program, aby si v ňom našiel
zaspievali si aj zatancovali za doprovodu
každý člen čo ho zaujme a poteší. Sú členovia,
hudby DUO-M. Nálada bola vynikajúca,
ktorí si radi zaspievajú, ak vládzu aj zatancujú.
všetkých našich 40 členov a 20 hostí
Sú takí, ktorí cestujú a pozrú si pritom kultúrne
odchádzalo domov po skončení spokojní. Tak
pamiatky. Vraví sa, že sto ľudí, sto chutí. Dosť
ako už pred veľkonočnými sviatkami býva,
ťažko je robiť veľké plány na celý rok. Snaha
treba ísť urobiť nákup aj za hranice. Tentoraz
vedenia klubu bola organizovať aktuálne akcie,
to bol nákupný zájazd do Jablonky.
či už vo forme zájazdov na nákup, stretnutie pri
guláši atď.
Ludrovský hlásnik
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Zo života Klubu dôchodcov

(pokračovanie zo str. 5)

S plnými taškami hlavne mäsových produktov
sa domov vracalo 37 členov. Už prvý týždeň
mesiaca júna, bol dobre pripravený autobusový
zájazd do Svätého Antona a Ban. Štiavnice. Vo
Sv. Antone sme si zo záujmom prezreli
múzeum lesníctva a poľovnej zvery, ako aj
dobove veľmi pekne zariadený kaštieľ,
v ktorom bolo čo obdivovať. Cestou domov
sme sa ešte zastavili a za úspešný zájazd
poďakovali v bazilike Panny Márie na Starých
Horách. Dňa 20. júna sme mali 10 člennú
návštevu našej družobnej organizácie Zrakovo
postihnutých z obce Oravice. Vtedy sme pri
spoločenských hrách a rôznych súťažiach a pri
chutnom guláši prežívali sobotné popoludnie.
Tejto akcie sa zúčastnilo najviac našich členov
a to 57 a 10 hostí. Bolo by prospešné, keby
každá naša akcia bola členmi takto navštívená.
Už prvá nedeľa v auguste bola realizovaná púť
do Trlenskej doliny. Tentoraz za ideálneho
počasia, spevu a modlitieb sme sa duševne
povzbudení vracali do svojich domovov.
Škoda, že týchto zájazdov na takéto miesta sa
zúčastňuje len veľmi málo detí, aby pred
začatím školského roku si vyprosili dary Ducha
Svätého. Zúčastnilo sa 35 členov a pár hostí
z Ružomberka. Na zájazd na Oravice majú iste
všetci 30 členovia krásnu spomienku. Členovia
klubu Zrakovo postihnutých, naši družobní
partneri nám výhodne vybavili kúpanie
v novom areáli, toho kúpeľného strediska.
V termálnej, teplej vode mnohí hľadali pomoc a
úľavu na unavené končatiny. Po dobrom kúpeli
bolo spoločné stretnutie s našimi partnermi pri
opekaní klobásky, pri dúšku vínka, samozrejme
za spoločného spevu našich aj domácich
účastníkov. Obveseľujúcimi nápojmi a spevom
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posmelení, sme podvečer opúšťali priestor,
v ktorom sme prežili všetci 30 členovia to
pekné popoludnie. Po podaní rúk a s pozdravom „Dovidenia“ sme sa rozlúčili a nastúpili
do autobusu. Spiatočnú cestu sme absolvovali
tou cestou, ktorou sme išli na Oravice. Mali
sme však zámer zastaviť sa v skanzene
v Zuberci, no bolo dosť neskoro. Bolo sa treba
ponáhľať lebo ešte bola jedna zastávka za
Zubercom. Tam sa ešte niektorí účastníci
posilnili kvapkami veselých nápojov a chuti do
života, potom sme sa už za spevu a
spokojnosti cez Huty a Borové vracali domov.
Ďalšou akciou nášho klubu bol zájazd ku
malému kostolíku na Magurke. V rámci 90.
výročia jeho vysviacky, navštívil tento kostolík
náš diecézny biskup František Tondra. Tento
kostolík je zasvätený Ružencovej Panne Márii
a slávnosť bola v prvú októbrovú nedeľu. Hoci
počasie neprialo, účastníci tejto púte
odchádzali duševne povzbudení.
Veľmi milé chvíle prežili naši členovia klubu
v deň Sv. Mikuláša, na tradičnom predvianočnom stretnutí organizovanom vedením
obce, kde nám žiaci Materskej a Základnej
školy spolu s učiteľkami pripravili milé
stretnutie. Na stretnutí boli obdarovaní jubilanti,
ktorí sa dožili 60,70,80, až 95 rokov a to tak
z radov občanov obce, ako aj nášho klubu. Aj
touto cestou patrí sa poďakovať Vám všetkým
za pekný program aj darčeky.
No okrem tých veselých chvíľ a zážitkov
prišli aj chvíle smutné, keď sme sa museli
rozlúčiť na cintoríne s našimi členmi. V auguste
naše rady po dlhšie trvajúcej chorobe opustila
naša členka Marta Habová. V mesiaci júl sa
nečakane po krátkej chorobe s nami rozlúčil
Ludrovský hlásnik

Zo života Klubu dôchodcov

(pokračovanie zo str. 6)

Ferko Hollý, ktorý nás v minulosti často
obveseľoval pri vyhrávaní a speve pri
harmonike. Ich svetlá spomienka, nech večne
zotrváva v našich spomienkach.
Na záver sa chceme poďakovať vedeniu
obce, že nám dalo k dispozícii ďalšiu

miestnosť pri našom klube, ktorá sa uvolnila
premiestnením školského archívu. Iste nám
dobre poslúži pri nácviku spevu, ale aj pri
spoločných stretnutiach nášho klubu.
Ďakujeme. Vedenie Klubu dôchodcov

Vinš
a na stole dostatok chlebíka voňavého.

Na Vianoce i v Novom roku
vinšujeme na stokrát:
Veľké svetlo nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom.
Zdravia, šťastia akurát,
aby Vás mal Pán Boh rád.
Na dietkach potešenia,
na statku rozmnoženia,
v komore hojnosť, v srdci svornosť

To všetko Vám vyprosujeme – aj do roka
nového.
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Toto je vinš našich dedov a otcov, dnes Vás
s ním pozdravuje Klub dôchodcov.
Priaznivý Vianoce a Nový rok.

Z HISTÓRIE OBCE

Priatelia – nebuďme krátkozrakí
Nízke Tatry sú po Vysokých Tatrách
najvýznamnejším a zatiaľ relatívne vysoko
ekologicko-stabilným
územím
Slovenska.
Z hľadiska
prírodovedeckého
predstavuje
jeden z najpestrejších a najcennejších krajinných celkov Slovenska. Zachovali sa v ňom
prirodzené ekosystémy s veľkou rozmanitosťou
rastlinných
a živočíšnych
spoločenstiev
typických pre Západne Karpaty. V špecifických
prírodných podmienkach sa vyvinuli i vzácne
endemity – druhy organizmov, ktoré sa nikde
inde nevyskytujú. Prežívajú tu aj reliktné druhy,
ktoré sa v súčasnosti vyskytujú už len
obmedzene, ostrovčekovito, ale v minulých
vývojových obdobiach Zeme boli rozšírené na
veľkých územiach. Vzhľadom na mimoriadne
prírodné hodnoty bol v roku 1978 na tomto
území nariadením vlády SSR č.119/78 Zb.
uzákonený Národný park Nízke Tatry
(NAPANT) a následnou vyhláškou č. 120/78
Zb. bol schválený Štatút NAPANT-u.
Týmto aktom bolo úspešne zavŕšené
niekoľko desaťročí trvajúce úsilie ochrancov
prírody, odborníkov – špecialistov, ale aj
prostých obdivovateľov a milovníkov hôr. A tak

na území administratívne spadajúcom do troch
krajov (Žilinský, Prešovský, Banskobystrický)
a piatich okresov (Ružomberok, Liptovský
Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica) bol
vyhlásený plošne najväčší národný park
Slovenska. Dnes s odstupom viac ako troch
desaťročí možno to hodnotiť ako záslužný,
dobe zodpovedajúci čin, ktorý v praxi umožnil
realizovať záujmy ochrany prírody na tomto
území, ale aj ako reálny a racionálny
kompromis medzi požiadavkami ochrany
prírody a všeobecným spoločenským využívaním tohto územia. Tridsaťdva rokov existencie
NAPANT-u len potvrdilo opodstatnenosť
a správnosť vtedajších rozhodnutí i potrebu
napĺňania zdanlivo rozporuplnej ochranárskej
myšlienky – chrániť prírodu pred človekom pre
človeka.
Najseverozápadnejšiu
časť
územia
NAPANT-u predstavuje Ludrovská dolina so
svojím
prírodným
klenotom
Národnou
prírodnou rezerváciou Salatín.
Vážení spoluobčania – prepáčte ale v tejto
chvíli budem trochu osobný i patetický zároveň.
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Priatelia – nebuďme krátkozrakí

(pokračovanie zo str. 6)

Keď som v roku 1978 s masmédií dopočul
ako 22-ročný študent geografie o vyhlásení
NAPANT-u, ktorého organickou súčasťou bude
aj Ludrovská dolina úprimne som sa tomu
potešil. Veď mať rodisko a bydlisko v ochrannom pásme národného parku dokonca
s národnou prírodnou rezerváciou to nie je
všedná a bežná vec. Prepadol ma vtedy hrejivý
pocit hrdosti i patriotizmu ktorý som dal
patrične pocítiť i mojim spolužiakom a priateľom v známej banskobystrickej pivárni „U raka.“
Odvtedy pretieklo Ludroviankou veľa vody.
V „doline“ sa zmenili vlastnícke vzťahy, vyrástli
staronové i nové stavby – viac i menej
akceptovateľné – žiadúce. Vyťažilo sa 10
tisícky kubíkov drevenej hmoty, no i zasadili sa
10 tisícky sadeníc ulovilo sa tisícky kusov
diviny. Jednoducho v doline sa „prevažne
zákonne“ hospodárilo a konalo. No v doline sa
aj rekreovalo a oddychovalo. Na území s 3 a 4tým stupňom ochrany navyše v blízkosti našich
nepostrádateľných štvorkolesových spoločníkov sa uskutočnili stovky rodinných či
zamestnaneckých guláš partií a opekačiek po
ktorých nie vždy zostal poriadok. Dolinou boli
najazdené tisícky bezcielnych no hlučných
kilometrov, keď prevažne mladí ľudia no neraz
z našim vedomím boli prevetrať a fyzicky
otestovať nie seba, svoju zdatnosť, ale svoje
auto, motorku či štvorkolku...
Želám si a istotne ani zďaleka nie so sám,
že takýmito a podobnými úvahami a myšlienkovými pochodmi sa aspoň občas zaoberáte aj
Vy. No sú i jedinci, ktorým je to ľahostajné,
ktorým vzťah i ochrana keď chcete k Božej
prírode, k najkrajšiemu a najzázračnejšiemu
dielu Stvoriteľa nič nehovorí. Preto – aký
národný park, aká ochrana územia, aký zákaz
vjazdu. Príroda má predsa slúžiť človeku, jeho
materiálnym dobrám, oddychu, záujmom a nie
ho obmedzovať. A navyše – je ťažká doba...
Veď ako si potom vysvetliť, že v roku 2009
bola 2x mechanizáciou vytrhnutá značka
„Zákaz vjazdu“ a v druhom prípade odcudzená.
Pritom buďme úprimní – komu z „domácich“
prekážala pri návšteve doliny, pri zvoze dreva
atď. Sčasti ju rešpektovali len „cudzí“, neznalí
tunajších pomerov, či skutoční priatelia hôr. No
niekomu z nás z „princípu“ ležala v „žalúdku“.
Nuž ale aj takýto krátkozraký a nerozvážny čin
8

jedinca, môže byť príkladom, aký nízky je
niekedy súčasný stav nášho spoločenského
vedomia a svedomia. Vážení priatelia – je
nesporné a nespochybniteľné, že dnes už
aspoň čiastočne zdravú a chránenú prírodu
treba vnímať ako paralelu našej holej
existencie. Preto – chráňme a vážme si ju.
Hlavne pre túto oblasť platí, že je „O 5 minút
12“. Každý z nás čo len trochu rozhľadený
a súdny človek to musí vidieť a cítiť. A aká
situácia je v iných dolinách a územiach našich
8 národných parkov Slovenska? Podstatne
lepšia i podstatne horšia (hlavne na východnom Slovensku). Sú prípady, že vlastníci
územia i miestne samosprávy sú i nápomocné
orgánom Štátnej ochrany prírody (Žiarska
dolina, Bobrovecká dolina, Jánska dolina). No
sú i lokality národných parkov, ktorým človek
urobil verím, že len dočasne „medvediu
službu“. Napr. voľný výjazd áut až na vlastný
hrebeň Veľkej Fatry v oblasti Smrekovice do
nadmorskej výšky 1400m!
Napriek všetkému chcem byť optimista,
cesta iná či cesta späť totiž neexistuje. Chce to
len zmierniť všeobecný atak a ofenzívu, ktorú
človek vytvára na prírodné prostredie žiaľ aj
národných parkov. Hlavne v nich nezamieňať
pojmy ekológia s ekonomikou, naturalizmus
s antropocentrizmom. V budúcom čísle LH sa
s Vami o názory podelí pracovník Správy
NAPANT-u p. Jozef Janoviak
Mgr. Peter Kučera
Stráž prírody NAPANT-u
P.S.: Stanovisko obce k problematike zákazu
vjazdu do Ludrovskej doliny, uvedieme taktiež
v budúcom čísle LH – po rokovaní s Obvodným
úradom ŽP v Ružomberku a ochranou prírody.

Ludrovský hlásnik

Za poznávaním nášho okolia (Pokračovanie)
Pri poslednom oboznamovaní sa s naším
okolím, poliami, lúkami aj okolitými lesmi, sme
skončili pri popise jaskýň a tiesňavy v Hučiakoch.
Teraz budeme pokračovať poznávaním doliniek
a úbočí na pravej strane smerom nadol. Takým
veľmi zaujímavým terénnym útvarom poniže
doliny Skalnô je kopec kuželovitého tvaru a nesie
meno Chopec. Úplne na jeho vrchole bolo
v minulosti vidieť množstvo plochých skál v tvare
sopečných vyvrelín. Teraz je to už zapadnuté
kalamitným drevom
a zarastené machom
a lišajníkmi. Od vrcholu Chopca smerom ku
úpätiu Strmého Úplazu je úzky hrebeň nazývaný
Štiet a práve cez tento hrebeň ide chodník od
doliny Skalnô na Lučivnú. Na severnej strane
vrchu Chopec je dolinka Lučivná.
V závere tejto dolinky je malá, ale úhľadná
polianka nazývaná Žiariky. Na tejto polianke do
roku 1940, býval sliačanský salaš. Pre zlý prístup
na polianku a malé množstvo pašienkov bola
hola zrušená. Neskoršie si tam poľovníci postavili
krmelec pre zverinu. Ponad túto polianku cez
Žiariky vedie turistický chodník, ďalej cez Lučivnú
a cez Moldavu ďalej ku dedine. Od dolinky
Lučivná, smerom dolu prechádzame popod
rúbaniská nazývané Priehaliny a prídeme ku
môstiku. Popodeň tečie malý potôčik z dolinky
Svinia. Poniže tejto dolinky sa rozprestiera asi 60
ročný porast lesa na úbočí Moldavy. Taký názov
má aj celá pomerne dlhá a rozložitá dolinka. Na
jej južnej strane na vrchole sa nachádza malá
náhorná plošina nazývaná Kasne. V minulosti
tam býval štiavnický salaš. Od Moldavy nadol
prídeme ku skalnatej dolinke Vápenica. V tejto
dolinke v rokoch 1812 až 1878, pálili
z vápencových skál vápno, na stavbu kostola aj
školy. Asi o stopäťdesiat metrov nižšie, hneď
vedľa cesty je pomerne veľký prameň čistej vody,
ktorá putuje popod zem až spod tiesňavy

Spadnuté skaly pred Smrekovou

v Hučiakoch a tu sa dostáva na povrch a vlieva
sa do Ludrovianky. Poniže tohto prameňa
smerom nadol je najnižšia časť našej doliny. Sú
to akoby „skalné vráta“, ktoré vyčnievajú z oboch
strán ku ceste. Od týchto skál sa končí skalnatá
úboč Vápenica a pokračujeme ku dolinke
nazvanej Vyšná Borová. Smerom nadol ponad
potok je miešaný porast borovice, svrčiny aj
buka. Už pomerne menšia plocha lesov Nižnej
Borovej. Takýto porast lesa pokračuje až do
dolinky Smreková. V ďalšom poznávaní budeme
pokračovať v budúcom čísle Hlásnika.
Spracoval JJ
ZAUJÍMAVOSTI

Tento najstarší náš katolícky týždenník sa dožil 160. rokov
V jeho prvom čísle s dátumom 7. novembra 1849
sa pozdravom: „Pochválen buď Ježiš Kristus“,
v nasledovnej časti novín takto v originále
úvodníka ku čitateľom prihovoril pán biskup
Michal Fogarassi: (Citát) „Keď si na predošlé roki
pomislíte
a tehdajší stav prirovnáte k temu
ustavičnému prenasledowáňu, které ste od času
vihláseňá nowej slobodi znašali, ket si pomisíte

na mnohé to súžení a bídu, které ste od teda
vistáli na strachi, které ste tak podstúpili...“
(koniec citátu). Takto to bolo uvedené
v Bernolákovčine. Bola to v tom čase veľká
odvaha A. Radlinského v čase veľkého
maďarizačného útlaku Slovákov, už v prvom
čísle toto napísať. Ďalej, ale pokračoval: „Kdiž
Katolícke nowini začíname w najswatejšom
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Tento najstarší náš katolícky týždenník sa dožil 160. rokov (pokračovanie zo str. 9)

mene Ježiša vstupujeme medzi wás, lebo on
jedine môže požehnať
práce naše a zhojiť
mnohonásobne rani naše (koniec citátu)“. Áno
veru mnohé rany a nepríjemnosti postihovali tých,
ktorí do novín písali a ich aj redigovali. Koľko
snahy vyvinuli nepriatelia Slovákov a slovenčiny,
aby tento týždenník umlčali a odstavili. Nepodarilo
sa to. Pretože aj v každom vtedajšom čísle
uvádzali heslo: „Katolícke noviny, do každej
katolíckej rodiny!“ A veľmi to pomáhalo. Hoci ľudia
nemali veľa peňazí a možnosti zárobkov, ako
mohli tak si noviny obstarávali a čítali. Ostatné
noviny vtedy boli písané v maďarčine okrem
Slovenských pohľadov, ktoré tiež vychádzali
v slovenčine. V Katolíckych novinách vychádzali
články, ktoré poúčali vo viere, ale aj praktické rady
do života. Tam kde sa stále slovenčina udržala, sa
rady odberateľov veľmi rozširovali, lebo zvlášť
mladí ľudia si takto čítaním zvyšovali svoje

vzdelanie. Takto pribudla aj dôležitá úloha neskôr
Spolku Sv. Vojtecha, najmä keď sa redakcia po
rokoch z Budapešti presťahovala na Slovensko.
Andrej Radlinský hneď pripravil aj knižku
„Nábožné výlevy, ktoré spolu s Katolíckymi
novinami veľmi pomohla pri náboženskom
vzdelávaní katolíkov vo vtedajšej RakúskoUhorskej monarchii. V ďalších rokoch najmä na
prelome storočia sa pomery v redakcii zmenili.
Prichádzali
noví
prispievatelia,
redaktori
a rozširoval sa aj počet čitateľov. Tu už spolu
s Katolíckymi novinami významnú úlohu zohrával
ich vydavateľ Spolok Sv. Vojtecha. V roku 1901
bola redakcia presťahovaná do Nadaši. Bol to
preto nový ročník. Noviny zaujali už na prvý
pohľad peknou grafickou úpravou, ale aj bohatou
náplňou. Veľmi sa zvýšil okruh prispievateľov ako
Jablonovský,
Fr.
V.
Sasinek,
Rehák,
Špaňodolinec J. Buday, Tichomír Milkiu Dlhomír
Polský a ďalší.
Mnohí predošlí redaktori mohli vtedy pri hodnotení
roku 1901 – 1902, dňa 5 januára napísať
nasledovné:
„Katolícke noviny programu svojmu dobre
zodpovedali a svojmu postaveniu vernými zostali“.
O ďalšom pôsobení výchove a vzdelávaní cez
naše Katolícke Noviny budeme pokračovať
v budúcom čísle.
Spracovala Redakcia hlásnika

Rybársky úlovok
V tomto roku priniesla rybárska sezóna radosť Ing.
Svenovi Anderssonovi, ktorému sa podarilo uloviť
Boleňa dravého, ktorý mal miery 75 cm a vážil 5,1
kg. Neberte to ako chválu, ale povzbudenie pre
kamarátov rybárov. Aj takýto úlovok ponúkajú naše
Liptovské vody.
Ing. S. Andersson
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Vianoce
Možno si plne neuvedomujeme
skutočnosť, že žiadne iné dni v roku
nezjednocujú ľudí a národy tak veľmi,
ako Vianoce. Štedrý deň, Vianočné
sviatky sa každoročne dotýkajú miliónov sŕdc na všetkých piatich kontinentoch Zeme. Atmosféru blížiacich sa
Vianoc dokresľujú bohato vyzdobené
výklady obchodov, rozžiarené jedle na
námestiach, predvianočné trhy a atď...
A človek nachádzajúci sa priamo
v tomto víre, pociťuje akúsi radosť,
radosť z toho čo príde. Ale skutočnú
radosť pocíti len ten, ktorý si uvedomí,
Kto príde?
Pre niektorých ľudí sú tieto dni
sviatkami rozsvieteného stromčeka,
sentimentality, konzumácie. Pre ďalších sú to
sviatky pokoja, rodinnej pohody. Pre iných
časom, kedy sa pripravujú na vnútornú
obnovu. Pre nás sú Vianoce neporovnateľne
viac ako sviatok nostalgických vidín, alebo hry
farieb na stromčeku. Dejiny tejto Noci sa
začali konkrétne. V tento čas v istej jaskyni,
neďaleko Betlehema sa narodilo výnimočné
Dieťa, v ktorom sa Nebo spojilo so Zemou.
Všetci poznáme skutočnosť, ktorá sa udiala
spred dvetisíc rokov. Nie je to pre nás len
pekná rozprávka, idyla, niečo neskutočné,
zapadnuté prachom? Uvedomujeme si a
chceme si uvedomovať, že príchod a
narodenie Dieťaťa je skutočnosťou, týkajúcou
sa každého z nás. Len to mnohí prehliadajú.
Príliš sme sa dali opantať čačkami, ohlušiť
zvukmi, omámiť vôňami ... A často po tom
všetkom ostane srdce prázdne a v duši
samota. Už dávno sme prestali veriť, že
Ježiško nosí stromček a darčeky. Spolu
s touto vierou sme stratili alebo odložili aj
mnoho iných drahých ilúzií a život nás
nemilosrdne vysotil do sveta dospelých. A
predsa sme v túto nočnú hodinu tu. Možno
preto, aby sa vzbudili v sebe nenávratné
pocity, prípadne pokúsili sa premietnuť vo
fantázii prastarý príbeh, utkaný z farieb svetla
a slov. Tak pozbierajme poslednú odvahu,
ktorú máme ešte v našich srdciach, poďme
objavovať spoločne odkaz, ktorý tu stále je a
čaká na chvíľu, kedy ho vpustíme do našich

príbytkov. Len vtedy spolu s ním pocítime
úplný pokoj, ktorý treba hľadať krok za
krokom. Ako horolezec, ktorý sa vydal na
nebezpečnú výpravu. Ako polárny bádateľ,
ktorý musí prejsť po tenkej ľadovej ploche,
aby dosiahol pevninu. Podobne aj náš život je
napínavá a nebezpečná cesta. Pokoj a
rovnováha to nie je niečo samozrejmé. To sa
nedá naordinovať. Život je niečo pulzujúce,
dynamické, plné rozporov a protikladov.
Počas týchto sviatočných dní si uvedomujeme
zhon, ktorý nás sprevádzal prípravami
k príchodu narodenia Ježiška. Náš pohľad
v tomto vianočnom čase sa však mnohokrát
neupriamuje na skutočnú minulosť spojenú
s oslavou narodenia Pána, ktorá sa často
nahrádza skomercionalizovaným spôsobom
oslavy týchto sviatkov. V diaľke počuť zvony...
Ich hlasy splývajú s melódiami vianočných
piesní. Uchovajme si ich dlho, ešte dlho
v našich srdciach. A nedovoľme, aby
v nasledujúce rána opäť zahučali kanóny
dávnej nenávisti, závisti a vzplanuli novým
ohňom v ľudských srdciach. A keď sa svet
prebudí do nového rána, radujme sa zo svetla
a pokoja, z daru, ktorý prichádza od Boha.
Obdarúvajme sa láskou a srdečnosťou. Toto
by bol ten pravý vianočný darček, ktorý by
sme márne hľadali nádherne zabalený pod
stromčekom.
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Duchovné slovo

Najcennejší dar
Dnes len ťažko prijmeme niečo zadarmo. Za
všetko treba platiť, podozrivé je, ak niekto ponúka
niečo hlboko pod cenu. Rozmýšľame, či to nie je
kradnuté, či pokazené... Majiteľ čistokrvnej fenky
mal šesť šteniatok. Ľúto mu bolo utratiť ich a tak
napísal do novín inzerát: „Darujem čistokrvné
šteniatka.“ Nikto sa neprihlásil. Priateľ mu poradil:
„Ponúkni šteniatka aspoň po 30,- € za každé."
Urobil tak a všetky rýchlo predal. Takí sme my
ľudia. Niečo podobné sa odohráva aj v našich
medziľudských vzťahoch. Možno nevedome, ale
stále viac sa držíme zásady: niečo za niečo.
Ak sa podobné zmýšľanie prenesie do nášho
vzťahu k Bohu, sme vo veľkom nebezpečí, že
nikdy nepochopíme tajomstvo Vianoc, tajomstvo
Božej lásky. Boh nám dáva Ježiša, svojho Syna,
ako DAR, úplne nezištne a z lásky. Anjel hovorí
pastierom:„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán..."
Najkrajším DARom Vianoc je Ježiš. Nič
nemôže a nemá prevýšiť tento DAR Otca pre nás
ľudí. Spomenieme si niektorí, čo sme dostali na
Vianoce pred 20 či 30 rokmi? Pokrčíme plecami:
nespomenieme si. Človek je už taký, zabúda. Len
aby sa to nestalo aj s tým najkrajším DARom - s
Ježišom Kristom. Každý rok nám Cirkev oživuje
našu pamäť, akoby nám chcela pripomenúť:
Človeče, tu ti dáva Boh najväčší a najhodnotnejší
DAR. Rozbaľuj ho celý rok. Nezabúdaj naň.
Nájdeš ho v Eucharistii, vV Božom Slove, v
blížnom.
Častokrát sa stáva, že darčeky, ktoré
dostávame na Vianoce ani nepoužijeme, ba ani
nepotrebujeme. Mnohé končia v hornej polici aj
celý rok, potom sa vytratia z našej pozornosti,

pamäti a nakoniec putujú na smetisko. Ak
nebudeme rozbaľovať DAR Ježiša, tiež sa pomaly
vytratí z nášho života. Zabudneme naň.
Pozrime sa na problém z inej strany. Ak si
myslím, že ja, konkrétna osoba sa zaobídem bez
Ježiša, o koľko viac je istota, že Boh sa zaobíde
bezo mňa? Pochybuje o tom niekto? Buď berieme
Krista ako DAR, ako prostriedok, aby som sa
dostal do neba alebo ho ignorujeme, chceme si
vystačiť sami. Rozmýšľajme nad touto dnešnou
skutočnosťou: Ako ja prežívam Vianoce? Čo pre
mňa znamená Ježiš Kristus ako DAR? Boh
nekalkuloval, dal nám to najcennejšie, čo mal,
svojho Syna. Je na nás, čo s týmto DARčekom
urobíme. Či ho dokážeme prijať do svojho života,
upravovať svoj život podľa Jeho Slova a podeliť
sa o Krista aj s našimi blížnymi. Dajme im pocítiť
kúsok Božej lásky. Podeľme sa s ňou.
Dve dievčatká čakali pred obchodom svojich
rodičov. Jedno držalo v ruke tatranku. S chuťou
do nej zahryzlo. Druhé ju oslovilo: „Dáš mi z nej
kúsok?" Porozmýšľalo a bez slova jej ju podalo.
Odhryzlo, usmialo sa a vrátilo jej ju. Kým rodičia
nakúpili z dievčatiek boli kamarátky. Keď sa
človek vie podeliť, postupne vzniká určitý vzťah
priateľstva. Aj Boh sa chcel podeliť o Krista. Ak ho
prijmeme, stávame sa Božími priateľmi. Vzniká
pevné puto priateľstva a lásky.
Nebeský Otče, ďakujeme za nevýslovný DAR
Ježiša. Chceme svoje životy navždy spojiť s Jeho
životom, chceme konať skutky podľa Jeho
príkladu, chceme ho zjavovať svetu na každom
svojom kroku. Preto si vyprosujeme silu a milosť
vytrvalosti, aby sme na tento najcennejší DAR
nezabudli nikdy!.
Mgr. Ján Garaj, ludrovský farár
KULTÚRA

„ Neboj sa“, mrmlala som. „Patríme k sebe“.
Zrazu ma premohla pravdivosť vlastných slov.
Táto chvíľa bola dokonalá, taká správna, že o tom
nebolo pochýb. Objal ma, privinul si ma k sebe...
Mala som pocit, akoby každučký nerv v mojom
tele ožil. „Navždy“, súhlasil.
Keď milujete toho, kto vás zabíja, nemáte na
výber.
Ako by ste mohli utiecť, akoby ste mohli bojovať,
keby ste práve tým ublížili niekomu, koho
milujete? Ak mu nemáte dať nič viac a nič menej
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ako vlastný život, ako by ste mu ho mohli
odmietnuť? Niekomu, koho skutočne milujete?
Bella Swanová je neodvolateľne zaľúbená do
upíra – je to pre ňu krásny sen a zároveň nočná
mora, ktoré vytvárajú jej nebezpečne vyhrotenú
realitu. Na jednu stranu ju ťahá silná vášeň, ktorú
cíti k Edwardovi Cullenovi, a na druhú hlboké puto
k vlkolakovi Jacobovi Blackovi. Prežila búrlivý rok
plný pokušenia, strát a sporov, kým dospela k
rozhodujúcemu okamihu. Rozhodne sa teraz
vstúpiť do temného, no zvodného sveta
nesmrteľných alebo bude pokračovať v ľudskom
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živote? Od odpovede na túto otázku závisí osud
dvoch kmeňov.
Autorka nám vo svojom najnovšom diele
predkladá strhujúci a nezabudnuteľný román o
pretrvávajúcej láske osamelej podstate toho, čo
znamená byť človekom.

Na spríjemnenie dlhých zimných večerov, Vám
knižnica opäť ponúka román od svetoznámej
spisovateľky Stephenie Meyerovej „ÚSVIT“..
Anna Macková

Okienko ZŠ

Novinky o školičke
Tak a je tu opäť zima. Aj keď je možno trochu
zvláštna, lebo je zatiaľ veľmi chudobná na sneh,
kalendár neklame. December je prvý zimný
mesiac a s ním najkrajšie sviatky v roku,
Vianoce. Obklopuje nás rozprávková atmosféra,
ktorá je asi pre všetkých neopakovateľná
a výnimočná.
U nás v obci a hlavne pre naše deti sa zima
začala
príchodom sv. Mikuláša. Usilovným
deťom rozdával radosť a sladké odmeny. Deti
nám ale najskôr sviatočnú chvíľu spríjemnili
svojimi básňami a piesňami. Na druhý deň
v nedeľu, naši žiaci odmenili aj starších občanov,
ktorým pripravili s pani učiteľkami kultúrny
program
na
predvianočné
posedenie
s dôchodcami.
Čoskoro sa však nenazdáme a prvú polovicu
školského roka budeme mať za sebou. V tomto
prvom polroku škola nadobudla ďalších päť
počítačov, dataprojektor a notebook vďaka
projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu
na základných školách". Tento projekt je
zameraný na inovovanie a zmodernizovanie
obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale
najmä na prípravu učiteľov s novými
kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21.
storočia. Pre žiakov to znamená menej
memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny.
Podarili sa nám pripraviť dve vydarené
stretnutia s rodičmi a starými rodičmi pod
názvom Červený deň a Biely deň, kde žiaci so
svojimi najbližšími strávili príjemné dopoludnie
plné tvorivých aktivít a hier.
Veľmi dobre je rozbehnutý projekt Nebojím sa
školy, kde sa jedenkrát v mesiaci stretávame
s predškolákmi z MŠ Ludrová a MŠ Štiavnička aj
s ich rodičmi a spolu trávime popoludnie plné
zábavy. Predškoláci z Ludrovej sa navyše
oboznamujú s prácou na počítači.
Za zmienku určite ešte stojí slávnostné
otvorenie Izbice ľudových tradícií, ktorá je
zriadená v priestoroch nad klubom dôchodcov.
Túto miestnosť sa nám podarilo vytvoriť vďaka

projektu „Centrum ľudovej kultúry – Deti, učia
deti“, ktorý finančne podporilo Konto Orange, n.f.
Poďakovanie patrí bývalej p. vychovávateľke
Monike Kubalovej, ktorá stála pri jeho zrode,
ďalej p. starostovi Petrovi Dutkovi vedeniu PD
Ludrová, členom a členkám klubu dôchodcov a
občanom, ktorí prispeli rôznymi historickými
predmetmi a akýmkoľvek spôsobom priložili ruku
k dielu.
A prečo sme vlastne chceli zriadiť takúto
miestnosť? Sme malá škola a radi robíme
netradičné veci. Do vyučovacieho procesu
začleňujeme regionálnu výchovu, žiaci sa učia
hrať ľudové piesne na zobcovu flautu, tancovať
ľudové tance a oboznamujú sa s históriou obce
a regiónu. A aby to všetko nebolo len na
teoretickej úrovni, ale aby žiaci mali možnosť
všetko vidieť a to nielen oni, ale aj vy, naši
občania, preto sa zriadila táto miestnosť. Lebo
všetci mi určite dáte za pravdu, že je lepšie
jedenkrát vidieť, ako dva razy počuť.
Slávnostné otvorenie sa nieslo v duchu tradícií.
Pani učiteľky so svojimi žiakmi boli oblečené
v ľudových krojoch. Po príhovore p. riaditeľky a p.
starostu bola izbica slávnostne otvorená
prestrihnutím stužky a kultúrnym programom
žiakov ZŠ spolu s členmi klubu dôchodcov.
Potom
nás
žiaci
v krátkosti
oboznámili
s niektorými historickými predmetmi, ktoré sa na-
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Novinky o školičke

(pokračovanie zo str. 13)

chádzajú v našej miestnosti a ktoré naši
predkovia používali v bežnom živote. Nakoniec
sa naše slávnostné stretnutie skončilo malým
tradičným občerstvením za ktoré ďakujeme PD
Ludrová.
Touto cestou Vás chcem všetkých pozvať
na návštevu našej miestnosti. Určite to bude
stáť za to a pozrieť si ju. Izbica bude
sprístupnená verejnosti od januára 2010.
Všetkým, ktorí sa podieľali na zariaďovaní
patrí ešte raz veľké Ďakujem.

(sf)
ŠPORT

Futbal v obci
Začiatkom novembra skončila sa jesenná
časť oblastných a regionálnych futbalových
súťaží ročníka 2009/2010. Pri pohľade na
umiestnenia našich družstiev v tabuľkách,
môžeme konštatovať, že jeseň bola v celku
úspešná.
Vo vyššej triede sa nestratili ani najmenší
žiaci, ktorí jediní postúpili do I. triedy a
držia sa v strede tabuľky.
Taktiež dorastenci po značnom omladení
kolektívu, držia si stred tabuľky. Piate
miesto mužov po jeseni nikto neočakával.
Po zlom začiatku – do piateho kola to
vypadalo veľmi zle, chlapci sa dali dokopy
a nasledovala šnúra šiestich víťazných
zápasov, čomu napomohli aj zmeny
v realizačnom tíme mužstva. Zostáva len
veriť, že aj na jar všetky tri družstva budú
dosahovať ešte lepšie výsledky.
(pd)
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Stolný tenis
V
tomto
roku
sa
do
regionálnych stolnotenisových
súťaží prihlásilo opäť len jedno
družstvo, ktoré účinkuje v 6.
lige. Pri pohľade na tabuľku
musíme konštatovať, že si
zatiaľ chlapci počínajú veľmi
dobre, keď po 10. kole sa držia
na peknom treťom mieste.
(pd)

Šach
Novozaložený šachový oddiel zatiaľ v 5. lige
odohral dva dvojzápasy. Jeden doma a jeden
vonku. V domácom dvojzápase šachisti remizovali
a prehrali – získali spolu 4 body. V dvojzápase
vonku - v Lúčkach v obidvoch stretnutiach zvíťazili
a získali spolu 7 bodov.

Aktuálne sú v tabuľke na 6. mieste so ziskom 11tich bodov (z 11-tich účastníkov).
Takže aj šachisti si zatiaľ počínajú dobre. Veríme,
že sa postupne budú ešte zlepšovať.
(pd)

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Ludrovej
Vás pozývajú na

„11.Obecný ples“
Termín: sobota 23. januára 2010
Čas:
19:00 hod.
Miesto: Kultúrny dom Ludrová
Hudba: L E G O
Vstupenky v cene 15 € (prípitok, večera, káva, víno) v predpredaji na OcÚ od 04. 01. 2010.
Vstup v spoločenskom oblečení!

Neprehliadnite!
OŠK Ludrová, Vás pozýva na Štefanskú zábavu, dňa 26. 12. 2009 o 19.30 hod v KD Ludrová. Okrem
živej hudby je pripravená bohatá tombola. Vstupné 1 €. Hudba L E G O.
Klub dôchodcov v Ludrovej, poriada v nedeľu 10. januára 2010, novoročné posedenie pri hudbe.
Poľovnícke združenie SALATÍN Lipt. Štiavnica – úsek Ludrová, Vás pozýva na tradičný Poľovnícky
ples.
Miesto: KD Ludrová
Dňa: 16. 01. 2010
OZ Ludrovská iniciatíva, poriada dňa 30. 01. 2010 tradičnú Gazdovskú veselicu v KD Ludrová.
Združenie rodičov pri ZŠ Ludrová, poriada dňa 06.02.2010 tradičný Detský karneval v KD Ludrová.
OŠK Ludrová – stolnotenisový oddiel, poriada dňa 13. 02. 2010 tradičnú Maškarnú zábavu v KD
Ludrová.
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OBRAZOVÉ SPRÁVY

Prvý šachový zápas

Predvianočné stretnutie dôchodcov 2009

Hokejbalová liga sa začala

Strecha kostola hotová
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