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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Ludrovej zasadalo po
štvrtýkrát v tomto roku dňa 04.09.2009. Na úvod sa
poslanci zaoberali plnením rozpočtu obce za 1. polrok
2009. Obec dosiahla v tomto období príjmy vo výške
164.649 €, čo predstavuje 50,5 % z plánovaných ročných
príjmov. Výdavky obec čerpala vo výške 147.278 €, čo
predstavuje 46,7% z plánovaných ročných výdavkov.
Starosta obce vysvetlil plnenie jednotlivých kapitol
rozpočtu, pričom upozornil na priaznivé plnenie príjmovej
časti, ktoré však vzniklo v dôsledku doplatku podielových
daní od štátu za rok 2008. Ďalej upozornil, že opatrenia
prijaté vládou voči kríze, sa u obcí prejavia až v 2.
polroku, preto je potrebné pristúpiť k opatrnému čerpaniu,
ako aj k úpravám výdavkovej časti rozpočtu, nakoľko
ZMOS avizuje krátenie príjmov až o 16,5 %. V tomto
duchu predniesol starosta Návrh rozpočtového opatrenia,
ktorým sa niektoré položky vo výdavkovej časti úplne
rušia alebo sa nahrádzajú novými, potrebnými položkami.
Poslanci plnenie rozpočtu, ako aj
Návrh opatrenia
schválili.
V ďalšom sa zastupiteľstvo venovalo voľbe
prísediaceho Okresného súdu Ružomberok, za našu obec
na ďalšie volebné obdobie rokov 2010 – 2013. Predseda
Okresného súdu Ružomberok, navrhol ponechať
doterajšieho prísediaceho Ing. Jozefa Strapáča. Poslanci
návrh akceptovali a navrhovaného kandidáta zvolili bez
pripomienok. Po vybavení žiadostí nasledovala diskusia,
v rámci ktorej hlavná kontrolórka obce MVDr. Valášková,
prečítala správu o kontrolnej činnosti za obdobie
posledných dvoch mesiacov. Po zodpovedaní na dotazy
poslancov a schválení uznesenia, starosta zasadnutie
ukončil.
P. Dutka – starosta obce
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PRÍHOVOR POSLANCA VÚC ŽILINA

Vážení spoluobčania,
priatelia Ludrovci.
Už
o krátku
chvíľu
budete mať možnosť
rozhodovať vo voľbách
o poslancoch
a predsedovi Vyššieho územného
celku
(VÚC).
Dátum volieb je vypísaný
na deň 14.11.2009. Určite všetci dobre viete,
že funkciu poslanca som zastával štyri roky aj
ja. Povedať, že to bolo plus pre Vašu obec je
z môjho pohľadu ťažké, myslím si že aj
nezodpovedné. Ako poslanec VÚC som
zastával viaceré funkcie a predsedal som
Komisii pre medzi obecnú spoluprácu, z čoho
vlastne pramení skutočnosť, že regionálne
problémy VÚC som prenášal aj na svojich
kolegov starostov obcí nášho okresu. Mnoho
občanov - voličov nielen doma, ale aj v celom
regióne mi kladie otázku, čo konkrétne som
ako poslanec urobil. Chcem upozorniť na
skutočnosť, že úlohou poslanca je riešiť
problémy, ktoré mu prislúchajú zo zákona
o VÚC v rámci regiónu. Zákon rieši regionálnu
kultúru, dopravu, správu a údržbu ciest,
sociálnu oblasť, regionálne stredné školstvo a
zdravotníctvo. Nechcem hodnotiť každú
a jednu oblasť samostatne, ale pár bodmi
zdokumentujem
svoje
aktivity
v rámci
poslanca VÚC. Zachovanie autobusovej siete
v prímestskej doprave. Ani jedna obec

v okrese
Ružomberok
nedopláca
na
prímestskú autobusovú dopravu. V okrese
Ružomberok funguje pod zriaďovateľskou
pôsobnosťou VÚC päť stredných škôl, ktoré
sú na dobrej úrovni. Ako poslanec vidím
problém skôr v nedostatočnom počte žiakov.
Po dlhých rokoch došlo k obsiahlejšej
rekonštrukcii
Ružomberského
múzea.
Dovolím si tvrdiť, že VÚC- kárske cesty sú
jedny z najlepších na Slovensku. Na druhej
strane treba povedať, že je aj mnoho
problémov. Problémy sú najmä v sociálnej
oblasti, kde na umiestnenie do sociálnych
zariadení čaká viac ako 2000 občanov
regiónu. Taktiež sociálne zariadenia sú v zlom
technickom stave hlavne Dom dôchodcov
Nádej v Likavke, ktorý potrebuje súrne
a nutne
celkovú
rekonštrukciu.
Jediný
fenomén, ktorý som ako poslanec VÚC
nemusel riešiť, a na čo môžeme byť v okrese
Ružomberok hrdí je fakt, že naša nemocnica
nepatrí pod regionálnu samosprávu, ale pod
Ministerstvo
obrany.
Všetky
ostatné
regionálne nemocnice vykazujú obrovskú
stratu a znamenajú veľké finančné zaťaženie
aj do budúcnosti. Toto je len stručné
pomenovanie kladných a záporných skutočností, ktoré som ako poslanec za uplynulé
obdobie riešil. Či som bol dobrý alebo zlý
poslanec, o tom nech rozhodnú voliči regiónu
vo voľbách.
Dušan Lauko

SPRÁVY Z OBCE

Päťdesiat rokov nášho chrámového zboru
päťdesiatimi rokmi. Na podnet vtedy
„Spievajže si spievaj, spevavé stvorenie, veď
začínajúceho ešte mladého organistu Jána
je spev najmilšie tvoje potešenie.“ Takto to
spievali v jednej ľudovej piesni. Áno, veru
Kubačku sa sformovala dosť početná skupina
starších aj mladších žien a mužov, či dievčat
krásne naše slovenské piesne sa spievali na
a začali sme nacvičovať vianočné piesne.
svadbách, krstinách, cez prestávky na
zábavách, divadlách a pod. V poslednej dobe
Najprv len také jednoduchšie, ale potom po
stmelení a doplnení zboru už aj náročnú
veľa sa zmenilo. Dnes už len zriedka počujete
štvorhlasnú vianočnú omšu, preloženú z češpekne zaspievať slovenskú ľudovú pieseň. My
čo sme už starší sa k repertoáru tých našich
tiny. Hoci bolo dosť iných starostí, divadlá,
kino, práca v domácnosti, od októbra do
ľudoviek radi vraciame a na našich
Vianoc sme poctivo nacvičovali v kostole vždy
stretnutiach alebo v autobuse na zájazde si
schuti zaspievame. Tak sa to začalo aj pred
večer, trikrát do týždňa. Námaha nebola már2
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Päťdesiat rokov nášho chrámového zboru (pokračovanie zo str. 2)
na. Prvé predvedenie bolo na Božie narodenie
v roku 1959, druhý raz na Nový rok roku 1960
a potom aj v Lipt. Štiavnici na sviatok Troch
kráľov. Kostol veru býval plný, ľudia sa tešili, že
na sviatky bolo niečo nové a to dokázalo aj
duchovne v tej dobe povzbudiť. Úspechom
povzbudení, postupne sme začali nacvičovať aj
náročnejšie duchovné piesne a skladby, ktorými sme sa snažili dať ešte vyššiu duchovnú
náplň pri bohoslužbách. Roky sa míňali, starší
odchádzali, príchod ďalších z radov mládeže
nebol, ani teraz je nie taký, ako by sa žiadal na
doplnenie zboru. Dnes z toho kolektívu, ktorý
pred 50 rokmi začínal je len pár členov, ale aj
tí, aj dirigent, ako organizátor sme vďační za
to, že sme mohli Pánovi spievať a hrať na
slávu a ďakovať za všetko čím nás denne
obdarúva.
My starší členovia nášho chrámového
zboru, budeme radi a šťastní, ak medzi nás
príde hodne mladých nasledovníkov –
spevákov, ktorí chcú v budúcich rokoch u nás

Ženská časť chrámového zboru

šíriť spevom radosť a
porozumenie, tak
v kostole, ale aj na stretnutiach pri rôznych
podujatiach. Také je naše skromné prianie do
budúcich rokov.
Vaše členky a členovia chrámového zboru

Oslavy 65. výročia SNP
V nedeľu 30. augusta predpoludním za
zvukov smútočnej hudby z miestneho
rozhlasu, vykročila skupina občanov s členmi
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Ludrovej, aby položili
veniec k pomníku, kde v spoločnom hrobe sú
pochovaní vojaci, ktorých zastrelila skupina
ESSesákov na začiatku našej doliny.
Tentoraz sa osláv v našej obci zúčastnil aj
predseda
Oblastného
výboru
SZPB
v Ružomberku Ing. Ján Vajda. Položili aj
kyticu kvetov na hrob nášho spoluobčana,
ktorý bojoval práve v priestore pozorovateľne
na Ostrom. Tam bojoval do posledných síl,
len aby zabránil prístup Nemcom na Ostrô.
Krátky príhovor ku tej udalosti povedal
tajomník SZPB našej organizácie. Ďalšie
zastavenie sa uskutočnilo pred OcÚ, pri
pomníku padlých I. a II. svetovej vojny. Tu
krátky príhovor o význame SNP v dejinách
nášho národa predniesol starosta obce Peter
Dutka. Krátke zastavenie bolo pri kríži, ktorý
v rámci 50. výročia osláv na pamiatku
zastrelených vojakov vybudovalo KDH v našej

obci. Situáciu, ako sa odohrala pred 65. rokmi
priblížil v prejave predseda SZPB Ján Fillo.
Záver osláv sa konal pri pamätníku SNP pod
Ostrým. V krátkom príhovore tajomník našej
organizácie poukázal na tú skutočnosť, že
z našej obce v SNP bohovalo 56 mužov.
Z toho 7 z nich práve tu v priestore Ostrého.
Veliteľom na tom úseku Sidorovo, Malinô
Brdo, Hrabovo, bol riaditeľ našej školy nadpo-
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Oslavy 65. výročia SNP (pokračovanie zo str. 3)
ručík Ferdinand Cibulka. Celá obec bola 7
týždňov vo frontovom úseku. Ponad hlavy od
Ružomberka naším občanom, ktorí pracovali
cez deň na poli, lietali delostrelecké strely na
Ostrô. V obci boli v tom období dva požiare, pri
ktorých zahynuli traja nevinní muži, otcovia
rodín. Žiaľ našu mládež, ale aj občanov –
poslancov, účasť na takýchto spomienkových
stretnutiach, akoby nezaujímala. Vtedy naši
rodičia aj starí rodičia s deťmi prežívali ťažké
vojnové chvíle. Na jeho príhovor nadviazal aj
predseda Oblastného výboru, ktorý sa
poďakoval Obecnému úradu za opateru hrobov
a pamätníkov aj za organizáciu SZPB v dedine.
Taktiež poukázal na význam v medzinárodnom
hodnotení národov, ktoré sa postavili proti
fašistickému Nemecku v otvorenom boji v SNP.
Po ukončení príhovoru p. Ing. J. Vajdu,
starosta obce informoval prítomných o tom, že
naša organizácia SZPB a Obecný úrad sa
obrátili s Výzvou na Mestský úrad aj Vojenskú
správu v Ružomberku, aby prevzali do opatery
a údržby hroby vojakov v priestore „pamätného
miesta bojov“ pod Ostrým. Tento priestor je
majetkom mesta Ružomberka a vojaci, ktorí sú
tam v hroboch pochovaní boli z radov

Ružomberskej vojenskej posádky, ktorá tento
priestor bránila. Starostom obce prednesené
vyhlásenie všetci účastníci osláv potvrdili
svojím podpisom a zároveň poverili starostu aj
predsedu MOSZPB z Ludrovej, aby ju doručili
primátorovi, aj náčelníkovi Vojenskej posádky
v Ružomberku.
Po prečítaní Výzvy sme spomienkové oslavy
65. výročia SNP ukončili zaspievaním
hymnickej piesne: „Kto za pravdu horí!“
jj

Z HISTÓRIE OBCE

Galéria našich predkov
Ďalším naším rodákom, ktorý sa na celý život
upísal učiteľskému povolaniu bol Jozef Dutka
st. Narodil sa v roku 1856. Základnú ľudovú
školu vychodil ešte v starej drevenej škole
v čísle domu 74, v ktorej v tých časoch
vyučovali učitelia Eduard Lahner a Ignác
Janotík. Po ukončení 5 ročníkov, pokračoval
v štúdiu
na
Piaristickom
gymnáziu
v Ružomberku do 4 ročníka. Potom odišiel
pokračovať v štúdiu na učiteľskú preparandiu
v Spišskej Kapitule. Prvé učiteľské miesto
dostal v Rím. kat. škole v Hornej Lehote
v roku 1876. V rok 1880 sa presťahoval učiť
do Podbielu na Orave. V roku 1884 sa mu
tam narodil syn Jozef. Jeho syn sa tiež stal
učiteľom a absolvoval tiež Učiteľskú preparandiu v Spišskej Kapitule. Začal vyučovať
roku 1906 v Podbieli, neskoršie v Krivej na
4

Orave a neskôr odišiel do Hlohovca. Roku
1940 pri odchode do dôchodku prišiel aj
s manželkou do Ružomberka. Bol milovníkom
hudby a spevu, tak sa stal aktívnym členom
spevokolu a spolupracovníkom
organistu
profesora Alojza Panču. Bol skúseným
ovocinárom, založil aj spolok ovocinárov,
v ktorom v ďalších rokoch dobre spolupracoval s ďalším naším rodákom, ktorý bol
v tom čase profesorom na ružomberskom
gymnáziu a členom spevokolu s profesorom
Ladislavom Dutkom. Jozef Dutka mladší pri
odchode do dôchodku dostal za dlhoročné
pôsobenie v školstve od Ministerstva školstva
a osvety v Bratislave mimoriadne vyznamenanie a uznanie. Zomrel a je aj pochovaný
v rodinnej hrobke v ružomberskom cintoríne.
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ZAUJÍMAVOSTI

Keltská legenda
Vracajúc sa do čias evanjelizácie Írska,
nedá sa nespomenúť na niektoré etapy zo
života sv. Patrika, keď ešte ako otrok prechádzal najťažším úsekom svojho života.
Vtedy sa začalo v ňom ozývať volanie k hlbšiemu duchovnému poznaniu, ktoré vyvrcholilo evanjelizáciou lásky medzi keltským obyvateľstvom v Írsku. Keltské legendy sú prepletené svetom duchov, víl
a škriatkov. Po kontakte s kresťanskými
misionármi, došlo k akémusi splynutiu keltskej mytológie s kresťanskou duchovnou
spiritualitou a z toho vzišli zaujímavé a
poučné príbehy. Jeden z nich si môžete
prečítať.

s voskovými tvárami a vpadnutými očami,
kostnatými prstami postavy, oblečené v čiernych plášťoch a čiernom brnení. Čo nám
nesiete za novinu? Posiela nás naša
kráľovná, ktorá sa dopočula, že ste chýrny
staviteľ a takého by potrebovala, aby
postavil prekrásny palác. Goban hneď
prisvedčil, že súhlasí so stavbou, že by išiel
aj hneď s nimi, ale na cestu sa musí pripraviť aj so svojím synom, sa vydajú na
cestu až zajtra. Rytieri súhlasili. Manželka
ho začala prehovárať, že má akési zlé
tušenie a necítila sa v ich prítomnosti dobre.
Mala pocit, akoby neboli z tohto sveta. Starý
otec jej kedysi rozprával, že existuje ríša
duchov. Ak sa tam človek z tohto sveta
Legenda o slávnom staviteľovi Gobanovi
dostane, nikdy viac sa živý nevráti. Goban
Saorovi
nedbal na jej výstrahu. Manželka im
Istého
času
pripomenula, aby si vzali so sebou dar sv.
Goban Saor so
Patrika - zlaté krížiky. Napriek všetkému si
svojím synom
ich Goban nevzal. Bol presvedčený o tom,
staval
chrám
že ak robí ľuďom dobre, nič zlé mu nehrozí.
pre sv. Patrika.
Ráno prišli po nich rytieri. Goban so synom
Keď dokončili
sa vydali na cestu. Prechádzali akousi
stavbu chrámu,
pochmúrnou krajinou, ponorenej v silnej
sv. Patrik ich
hmle, až došli k veľkej mohyle. Pred
chcel odmeniť
mohylou zastali. Jeden z rytierov urobil
peniazmi. Staniekoľko krúživých pohybov pred mohylou,
viteľ
odmenu
v ktorej sa objavila otvorená brána. Pri
odmietol so slovami: „Peniaze nezoberiem,
vstupe do tmavej dlhej chodby si Goban
chrám som postavil z lásky k cirkvi a pre
spomenul na slová svojej manželky, ktorá
dobrý účel“. Sv. Patrik ho napriek tomu
ho varovala pred možným nebezpečenprehováral, aby zlaté krížiky si zobral do
stvom. Na konci chodby ich čakala nádsvojho príbytku, ako dar. Upozornil staviteľa
herná slnkom zaliata scenéria, neskutočnej
Gobana, že v jeho živote sa dar môže ešte
krajiny. Stavitelia boli prekvapení tou krásou
zísť. Zlo, ktoré nás obklopuje je zákerné,
a chceli vedieť, kde sa nachádzajú?
úskočné, vypočítavé a nikdy nevie, v ktorý
Odpoveď im dala kráľovná, ktorá sa pred
čas zaútočí. Sv. Patrik predsa len presvedčil
nimi zjavila v prenádhernom paláci, aký
staviteľa a ten neodmietol darované kríže
Goban v živote ešte nevidel! „Vitaj Goban
vziať do svojho domu. Jedného pochmúrSaor, už som Ťa očakávala.“ Goban so
neho večera niekto zaklopal na dvere ich
synom sa jej hlboko uklonili. Bola odmeraná
domu. Manželka hovorí Gobanovi: „Hádam
a chladná. Poprosila Gobana, aby jej
ani neotváraj, ja mám nejaké zlé tušenie!“
postavil nevídaný palác. Staviteľ bol prekvaPrečo by sme neotvorili, veď my robíme len
pený, lebo s krajším palácom sa doposiaľ
v živote dobre pre ľudí. Prečo by nám chcel
ešte nestretol. Prišli sme do neuveriteľnej
niekto uškodiť? Goban otvoril dvere. Vo
prekrásnej krajiny s úžasnými stavbami a ty
dverách stáli dve vysoké, vychudnuté
chceš odo mňa ešte niečo krajšie?
Ludrovský hlásnik
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Keltská legenda (pokračovanie zo str. 5)
Kde vlastne sa nachádzame? Sme
skutočne v podsvetí? Všetko čo vidíš je
len ilúziou, ja som sa rozhodla mať niečo
skutočné, lebo moji architekti mi na to
nestačia. A to mi môžeš postaviť len Ty!
Na druhý deň sa Goban so synom pustili
do stavby. Stavali, stavali a keď boli blízko
konca, kráľovná sa netrpezlivo vypytovala,
kedy už ukončia prácu. Bola zvláštna a
nedočkavá. Goban tušil, že niečo nie je
v poriadku a začal sa modliť k sv. Patrikovi
a v duchu ho volal na pomoc. Vtedy si
spomenul na zlaté krížiky, ktoré mu žena
chcela pribaliť a on odmietol. V noci sa mu
prisnil sen, v ktorom mu sv. Patrik prisľúbil
pomoc. Má povedať kráľovnej, že na
dokončenie prác potrebuje nástroj, po
ktorý musí ísť len zodpovedná osoba, do
jeho domu. I tak sa stalo. Na druhý deň
poslala kráľovná po vzácny nástroj svojho
syna. Medzitým Gobanovej žene sa
prisnilo, že manžel so synom sú vo
veľkom nebezpečenstve a potrebujú jej
pomoc. Opäť podvečer sa predo dverami
objavila zvláštna návšteva z krajiny
duchov. Žena sa správala podľa pokynov
sv. Patrika. Chlapec pekne oblečený,
mystického zjavu prehovoril, že ho posiela
jeho mama kráľovná lebo Váš manžel
potrebuje
nástroj
na
ukončenie
staviteľských prác, ktorý je uložený
v komore. Žena po upozornení sv.
Patrikom, poslala mladého chlapca po
nástroj do komory, zabuchla za ním dvere

a na ne zavesila kríž. V zápätí vyšla von a
oslovila rytierov, ktorí čakali na svojho pána
pred domov. „Vážení rytieri, ak chcete
Vášho princa dostať späť, musíte priviesť
môjho manžela a syna domov!“ Rytieri je
slová nebrali vážne, ale keď z pod zástery
vytiahla zlatý krížik, od prekvapenia zrevali,
nasadli na kone a odcválali späť. Všetko
rozpovedali kráľovnej, ktorá si dala
predvolať Gobana so synom, aby dokončili
čo majú a sú voľní. Goban sa hneď dovtípil
čo mu sv. Patrik sľúbil, to aj splnil. Stavbu
dokončili aj bez nástroja a rozlúčili sa.
Kráľovná sa ho pri rozlúčke spýtala, čo chce
za odmenu? Ďakujem, nechaj si tú odmenu
– nepotrebujem ju. Zaobídem sa aj bez nej.
Tá tvoja odmena bola by len ilúziou – ako
celá Tvoja krajina! A odišli. Keď prišli domov,
princa prepustili. Žena sňala krížik a
spoločne ďakovali sv. Patrikovi, že im
pomohol opäť sa spolu zvítať. Goban Saor
pokračoval ďalej vo svojej práci a staval a
staval ešte krajšie chrámy a paláce...
Táto zaujímavá legenda poukazuje na
hlboký vnútorný život kresťana, na ceste
rozjímania, načiera do hlbín vnútra
podvedomia, aby každý odhalil zmyslel
svojho poslania na tomto svete, ako Goban
Saor. Talent, ktorý dostávame od Boha, ako
to bolo u Gobana Saora, bol zúročený na
najvyššiu mieru a stal sa tak osožným na
tomto svete pre ostatných ľudí.
Mária Anderssonová

OKIENKO MŠ

...byť škôlkárom je úžasné…
V materskej škole vytvárame vo výchovnovzdelávacom procese podmienky, ktoré
umožňujú deťom aktívne učenie hrou,
v ktorej dominuje zážitkové učenie. V 2
triedach je dobrá klíma a bezpečie,
estetické a podnetné prostredie, farebnosť
je prispôsobená deťom pričom realizujeme
náš Školský vzdelávací program „DETI
6

PRÍRODY“ . Deti sa môžu učiť to čo ich
zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti,
to čo sa učia je primerané k ich úrovni
poznania,
majú
dostatok
pomôcok.
Realizácia celého edukačného procesu je
zaujímavá a príťažlivá. K podmienkam sa
radia aj pravidlá samého učenia sa. Deti sa
môžu pýtať, môžu vyjadrovať nespokojnosť
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...byť škôlkárom je úžasné… (pokračovanie zo str. 6)
bez obavy z ohrozenia, dostávajú šancu, aby
boli úspešné, dôverujeme im, že to dokážu,
môžu byť tvorivé, učiť sa s kamarátmi. Za svoju
prácu a učenie sú ocenené. Medzi učiteľkami
a deťmi je veľká dôvera.
Keď vaše dieťa navštívi našu materskú
školu bude vedieť tvoriť, bude mať rozvinuté
zručnosti v oblasti jemnej a hrubej motoriky cez
činnosti spojené s kreslením, modelovaním
a všetkými výtvarnými činnosťami aj vo výtvarnom krúžku..
Vaše dieťa bude vedieť s obohatenou
telesnou výchovou koordinovať svoje pohyby.
Bude vedieť využívať telovýchovný materiál
a zároveň má priestor na pohyb v tanečnom
krúžku. Dieťa bude sebestačné v sebaobslužných prácach.
V rečovej stránke bude aktívne používať
spisovnú slovnú zásobu, zrozumiteľnosť reči,
komunikovať s rovesníkmi a dospelými v logopedickom krúžku.
Na
elementárnej
úrovni
sa
dieťa
oboznamuje s anglickým jazykom v spolupráci s SCVČ.
Dieťa bude poznať základy okolitého sveta
zamerané na podporovanie poznávacích

schopností a samostatnej práci s osobným
počítačom v počítačovom krúžku. Vaše dieťa
bude zvedavé a nápadité. Aktívne sa bude
chcieť učiť, k čomu mu ponúkame rôzne
tvorivé dielne, exkurzie, pravidelný pobyt
v prírode a kultúrno-spoločenské aktivity
pre rodičov a širokú verejnosť.
V oblasti personalizácie bude poznať sám
seba, akú má sebadôveru, samostatnosť, bude
vedieť vyjadriť svoj názor, bude autentický,
bude sa vedieť zhodnotiť. Čo sa týka
socializácie, dieťa bude schopné žiť v kolektíve
detí
a celej
spoločnosti.
Bude
vedieť
kooperovať cez všetky prosociálne úlohy a hry,
ktoré si osvojí v našej materskej škole. Bude
sa vedieť správať asertívne, empaticky
prostredníctvom plnenia úloh z projektu Škola
podporujúca zdravie a zdravý životný štýl.
Celú
výchovno-vzdelávaciu
činnosť
a radostný pobyt vášho dieťaťa v našej
materskej škole zabezpečia 4 kvalifikované
pedagogické zamestnankyne.
„Slnko detstva musí mať takú silu, aby
vydržala po celý život.“
T.Ondrejková

Okienko ZŠ

Vitajte „doma“
Dva krásne letné mesiace, ktoré nám
všetkým priniesli nové zážitky sú preč a začal
opäť nový školský rok. Všetkým sa nám
podarilo oddýchnuť si od školských
povinností a načerpať nové sily, fyzickú
a psychickú pohodu. Ale keďže my pani
učiteľky máme našu školičku veľmi radi
a chceme, aby sa v nej naši žiaci cítili ako
doma, tak sme nezaháľali ani tieto prázdniny
a trošku sme si ju skrášlili a vyzdobili.
Taktiež bolo potrebné vytvoriť v rámci
prebiehajúcej
školskej
reformy
nový
výchovný program pre školský klub detí,
ktorý bude našim deťom zabezpečovať
odpočinok, relaxáciu, ale i zaujímavé využitie
voľného času. Činnosti v ŠKD budú rozvíjať
u detí dôležité zručnosti potrebné pre život
v spoločnosti a prostredníctvom aktivít

výchovy mimo vyučovania ho vybavia
potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ale
tiež vlastnými názormi. Deti sa v školskom
klube detí budú učiť žiť v kolektíve,
spolupracovať a tolerovať individualitu
ostatných. Školský klub detí posilní osobnosť
každého jedinca, pomôže mu nájsť sa,
dosiahnuť svoj úspech. Najväčšiu úlohu tu
bude hrať vhodná motivácia, radosť
z činnosti, ctižiadosť, zvedavosť, túžba po
poznaní.
A tak pomaly prišiel očakávaný 02.
september a začal sa školský rok 2009/2010.
Všetci žiaci, aj tí najmenší a my spolu s nimi
sme ho privítali s nadšením. Obzvlášť
slávnostne, pasovaním, sme do žiackych
radov prijali medzi seba prváčikov a to nielen
z Ludrovej, ale aj zo Štiavničky.
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Vitajte „doma“ (pokračovanie zo str. 7)
Na slávnostnom zahájení nechýbal pán
starosta Peter Dutka a prišla medzi nás
nová pani vychovávateľka Mgr. Marta
Ševčíková. Slávnostnú chvíľu nám spestrili
žiačky 2. a 4. ročníka básňami a sladká
torta so šiestimi sviečkami, ktoré si sfúkli
prváci.
Úspešný začiatok školského roka máme

za sebou. Pani učiteľkám želám poslušné
deti a verte, že tieto naše sú len
poslušné, veľa elánu a tvorivých nápadov
pri svojej práci. Deťom želám, aby učenie
nebrali ako povinnosť, ale radosť z toho, že
získajú nové vedomosti.
SF

KULTÚRA

Stephenie Meyerová
Vyštudovala anglickú literatúru na
Brigham Young University, žije s manželom
a troma malými synmi v Arizone. Keď vyšiel
jej prvý román – Súmrak, kníhkupci ju
vyhlásili za jednu z „najobľúbenejších
nových autorov roku 2005“. Román sa
zaradil medzi desať najlepších kníh pre
mladých čitateľov.
„Dej tejto dráždivej provoti od Stephenie
Meyerovej posúva vpred rovnako napätie,
ako aj romantika, ktoré prinútia čitateľov
vzrušene prevracať stránky.“
Ponúkame časť románu: „NOV“
Cítila som sa ako zlepená v nočnej more,
v jednej z tých, v ktorých musíte utekať, až
vám ide pľúca roztrhnúť, ale telo sa nehýbe
dosť rýchlo...Toto však nebol sen a na
rozdiel od nočnej mory som nebežala
o život, hnala som sa, aby som zachránila
8

čosi
neporovnateľne
vzácnejšie. Môj vlastný
život teraz pre mňa
nemal bohvieakú cenu.
Pre Bellu Swanovú má
jedna vec oveľa väčší
význam a to Edward
Cullen. No zaľúbiť sa
do upíra je oveľa
nebezpečnejšie,
ako
by si vôbec dokázala
predstaviť. Edward ju
už raz zachránil z pazúrov zlého upíra, no
až teraz keď ich odvážny vzťah ohrozuje
všetko, čo im je blízke, si začínajú
uvedomovať, že ich problémy sa zrejme iba
začínajú.
Oboznámenie z ďalšími jej románmi
ponúkneme nabudúce.
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Anna Macková

ŠPORT

Futbalové turnaje
Počas letnej prestávky organizoval OŠK
Ludrová dva futbalové turnaje, tak ako
v minulom roku.
Dňa 11.07.2009 konal sa II. ročník
žiackeho futbalového turnaja „Memoriál Ing.
Antona Švoša“. Turnaja sa zúčastnili žiacke
družstvá: FK Biely Potok, MFK Ružomberok,
Družstevník Lipt. Štiavnica a OŠK Ludrová.
Výsledky:
Biely Potok – Ružomberok
Ludrová – Lipt. Štiavnica
o 3. miesto:
Ružomberok – Lipt. Štiavnica
Finále:
Biely Potok – Ludrová

3:0
2:0
4:1
8:1

starostu obce Ludrová“, spestrením
ktorého bola účasť mužstva Rádia EXPRES
z Bratislavy. Turnaja sa zúčastnili družstvá:
Družstevník Štiavnička, Sokol Komjatná,
Rádio EXPRES a OŠK Ludrová.
Výsledky:
Ludrová – Štiavnička
EXPRES – Komjatná
o 3. miesto:
Štiavnička – EXPRES
Finále:
Ludrová – Komjatná

2:1
4:5
7:4
6:1

Po skončení turnaja pokračovala na
ihrisku tanečná zábava, na ktorej hrala
skupina Old Band z Ružomberka.
(pd)

Dňa 25.07.2009, konal sa III. ročník
futbalového turnaja dospelých „ O pohár

Šachový oddiel Ludrová
Ako organizačný pracovník a zároveň
kapitán šachového oddielu, chcem podať pár
správ o našom družstve. Bude pomaly rok čo
sa venujem šachistom Ludrovej. Zo začiatku
sme sa stretali v domčeku pri fare a bolo nás
16 šachistov. V súčasnosti je nás osem. Do
družstva pribudol Ing. Branislav Močáry. Čo sa
týka veku, najstarší je p. Vladimír Macko
a druhý je p. Sven Andersson. Piati šachisti
majú po štyridsiatke. Jediný, ktorý nám zostal
z mládeže je Štefan Bebjak. Či sa k nemu
pridajú spomedzi mládeže niektorí, to ukáže
čas. Náš šachový oddiel má stále dvere
otvorené pre nových šachistov. V súčasnosti
trénujme šachy v kultúrnom dome. Chceme sa
poďakovať pánovi starostovi, že nám poskytol
hraciu miestnosť. Spoločný tréning máme
v utorok a niekedy aj v stredu. Začíname o 19
hodine. Zo začiatku sme hrali len partie. No
prešli sme aj na teoretickosť. Snažíme sa
trénovať aj individuálne. Ja trénujem na dvoch
webových
stránkach:
www.sachy.sk
a
www.playok.com.
Na slovenskej webovej stránke je vyše 600
šachistov. Zatiaľ moje umiestnenie je 1376.

Nachádzam
sa
v druhej
tisícke.
S týmto
umiestnením nie som
spokojný. Na internete som členom
družstva Odpadlíci.
Zatiaľ hráme priateľské partie. Len
tak pre zaujímavosť, momentálne proti tímu
Priatelia Bryndzových Halušiek vyhrávame 2:1.
Čo sa týka živých turnajov som absolvoval tri
turnaje.
V marci som bol na turnaji Open
Stankovany. Tempo 20 minút. Tam som získal
2 body, za dve víťazstvá. V máji som bol
v Sliačoch. Tam som získal 2 a pol bodu. V júli
som bol v Srňacom. Tam sa mi nič nedarilo a
nezískal som žiaden bod. Bol to veľmi náročný
turnaj. V októbri nás čaká začiatok piatej ligy
Liptov. Pravdou je, že začíname a naši súperi
budú mať výhodu tú, že majú viac skúseností.
No i napriek tomu verím, že nejaké body
získame.
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Šachový oddiel Ludrová (pokračovanie zo str. 9)
Tipujem, že prvé body získa p. S.
Andersson a p. P. Bebjak. Momentálne
uvažujeme aj o turnaji, avšak termín zatiaľ
nie je známy. Do nášho šachového oddielu
pozývame mládež Ludrovej, ale aj
ostatných. ŠACH je krásna, ale náročná
hra, ktorú treba neustále trénovať, ale aj
veľa študovať!!!

Nech Boh
partie!!!

žehná

naše

Kapitán šachového oddielu
a zároveň organizačný
pracovník Miloš Uchál

OBRAZOVÉ SPRÁVY

Účastníci osláv SNP

ZŠ – torta pre prvákov

Montáž medenej krytiny na farskom kostole
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