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ročník XIII.

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Ludrovej sa dňa 24.4.2009, zišlo
na svojom druhom zasadnutí v tomto roku. Na úvod sa
zaoberalo žiadosťami občanov, ktoré na predchádzajúcom
zasadnutí neuzatvorilo. Poslanci odsúhlasili predaj podielov
v parceliach (Hruškovské), pre p. Marschala, pričom bola
uznaná Zámenná zmluva jeho otca z roku 1967, ktorý poskytol
pozemky pre stavbu obchodu Jednota na vyšnom konci obce.
Ostatné podiely v parceliach si musí žiadateľ odkúpiť od mesta
Ružomberok. V ďalšom poslanci schválili – vybrali dodávateľa
prác (E. Kováč – Medvedzie) pre výmenu strešnej krytiny na
budove Hasičskej zbrojnice, na ktorú sme získali dotáciu od
Ministerstva financií SR. Potom poslanci schválili návrhy na
vyradenie majetku – DHM v objektoch MŠ, ŠJ, OcÚ a DHZ.
V ďalšom bode diskutovali o možnostiach podania projektu do
fondov EÚ, kde v januári vyšla výzva vhodná aj pre našu obec
a to Programový rozvoj vidieka - opatrenie: Rozvoj obce.
Poslanci odporučili zadanie vypracovania projektovej
dokumentácie a následné podanie projektu do fondov EÚ,
cestou firmy CMA Group, s. r. o. Banská Bystrica, na
vybudovanie chodníka pre peších s príslušenstvom v úseku od
PD Ludrová po KD. Bez doplnkov zastupiteľstvo schválilo VZN
obce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhovom mieste, ktoré bolo určené pred OcÚ. V ďalšom
poslanci schválili mimoriadnu dotáciu pre RK cirkev, farnosť
Ludrová vo výške 5.000 €, na zakúpenie krytiny, na opravu
strechy farského kostola. Na záver si vypočuli Správu
o kontrolnej činnosti za obdobie od posledného zasadnutia a
schválili cenu 3,5 €/m2, za odpredaje obecných pozemkov pre
rok 2009.
Dňa 19.6.2009, rokovali poslanci po tretíkrát. Na úvod sa
venovali Záverečnému účtu obce za rok 2008, ktorý na
základe odporúčania hlavnej kontrolórky obce schválili bez
výhrad. Ďalej schválili plnenie Rozpočtu obce za 1. štvrťrok
2009, ako aj zobrali na vedomie. Správu o hospodárení spol.
Travertín za rok 2008, ktorá dosiahla kladný hospodársky
výsledok -zisk pred zdanením 243 tis. Sk. Potom schválili Plán
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Krakov – miesto rozhlasovej
púte rádia Lumen

OKIENKO OBECNÉHO ÚRADU

Zo zasadnutí OZ (pokračovanie zo str. 1)
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009. Na
záver vybavili žiadosti občanov, schválili
preplácanie cestovného pre žiakov ZŠ
dochádzajúcich z iných obcí a zaujali
stanovisko k návrhom uvedeným v ostatnom

vydaní LH, týkajúcich sa jednosmernej
premávky v obci a možnosti vybudovania
zábradlia na schodoch do kostola (píšeme na
inom mieste LH).
P. Dutka – starosta obce

Stanovisko vedenia obce k návrhom uverejnených v predošlom LH
Starosta obce uverejnené návrhy
týkajúce sa zábradlia na vstupe do kostola
a jednosmernej premávky v častiach obce
prerokoval s poslancami OZ na zasadnutí
dňa 19.6.2009. K návrhom boli prijaté
nasledovné stanoviská:
1. Zábradlie na kostolné schody –
poslanci,
ktorí
sú
členmi
hospodárskej rady pri Farskom úrade
upresnili, že miestny pán farár má
vypracované
návrhy
prístreška
vstupných schodov do kostola a
súčasťou prístreška by malo byť aj
zábradlie. Návrhy má ešte posúdiť
Pamiatkový úrad SR.
2. Jednosmerná premávka – poslanci
sa zhodli – návrh nerealizovať
z nasledovných dôvodov:

na nej len prvá asfaltová vrstva – ťažké
autá s drevom by ju rýchlo zničili.
- problematická by bola preprava štrkov
z lomu B. Púť.
- predĺženie trasy občanom bývajúcich
v strednej časti obce.
- obava z nerešpektovania takejto úpravy
jednosmernej premávky.
Vedenie
obce
oceňuje
snahu
navrhovateľov zlepšiť hlavne bezpečnosť
chodcov, ako aj ostatných účastníkov
premávky. Bohužiaľ, sú určité danosti,
ktoré len ťažko dokážeme zmeniť (úzke
miesta v strede obce) a musíte tento stav
strpieť. Zostáva len opäť apelovať na
vodičov – dodržiavať zníženú rýchlosť,
ktorú sme v súvislosti s novým cestným
zákonom požadovali ponechať.

- povrch cesty na bývalej Zemianskej ulici
nie je dostatočne široký a pevný, nakoľko je

Najstaršia občianka obce
Dňa 16. mája, dožila sa okrúhleho
životného jubilea 95. rokov, najstaršia
občianka obce p. Anna Šindléryová.
Jubilantku pri tejto príležitosti pozdravil aj
starosta obce P. Dutka, ktorý jej poďakoval
za prácu, ktorú počas života odviedla
v prospech obce a jej obyvateľov. Taktiež
jej zablahoželal k jubileu a do ďalších rokov
poprial všetko najlepšie, pevné zdravie,
radosť a spokojnosť v kruhu najbližších.
(pd)
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(pd)

SPRÁVY Z OBCE

Previerkové cvičenie OHZ
Dňa 11.05.2009, bola v súlade so zák.
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
vykonaná v našej obci komplexná kontrola vo
veciach zvereného výkonu štátnej správy na
úseku ochrany pred požiarmi, Okresným
riaditeľstvom HaZZ v Ružomberku. Súčasťou
kontroly bolo aj previerkové cvičenie OHZ. Bol
vyhlásený cvičný poplach pre členov OHZ
v súčinnosti s Okresným HaZZ v Ružomberku. Objektom hasenia bola budova KD. Je
potešiteľné, že v dopoludňajších hodinách sa

náhodného poplachu zúčastnilo 7 členov
OHZ, ktorí do 6 minút od vyhlásenia mali
rozvinuté hadice a boli schopní hasiť vodou
z potoka. Členovia Ružomberského HaZZ boli
s pojazdnou cisternou na mieste ešte skôr.
Cvičenie kontrolovali a vyhodnotili kpt. Ing.
Staš a kpt. Ing. Hrehová, ktorí členov OHZ
ihneď po cvičení upozornili na drobné
nedostatky.
(pd)

Čo pripravuje náš Dobrovoľný hasičský zbor?
Náš DHZ je jednou z najstarších organizácií
v našej obci. V budúcom roku v októbri oslávi
85 rokov jeho trvania. Ak v minulosti dokázali
dôstojne osláviť 50, 60 či 70 výročie trvania
DHZ, chcú sa dobre pripraviť aj na 85 výročie.
V rámci toho sa uskutoční aj II. ročník
Memoriálu Augustína Mikulca, hasiča, ktorý
tragicky zahynul pri požiari počas SNP a teraz
bude Memoriál rozšírený aj na dlhoročného
veliteľa a spoluzakladateľa DHZ v našej obci
Mikuláša
Lacu.
On
bol
dlhoročným
organizátorom hasičstva a iniciátorom zakladania DHZ aj v okolitých obciach. Vykonával
rôzne funkcie v okresnom výbore v Ružomberku a neskôr aj v Lipt. Mikuláši. V rokoch
1947 - 48 bol určitú dobu aj predsedom MNV,
kde sa tiež veľmi snažil uplatňovať zámery
DHZ v obci. On bol medzi prvými hasičmi,
ktorých v roku 1925 vybralo za členov

vtedajšie vedenie obce. Za členov vybrali
mužov, ochotných, svedomitých a zdravých,
ktorí boli ochotní slúžiť: „Bohu na chválu
a bližnému na pomoc“. Chceme veriť, že aj
naši dnešní členovia sú vždy ochotní plniť toto
heslo. Ak v minulosti so skromnou požiarnou
technikou, ručnou striekačkou, dokázali
uhasiť požiare v obci aj blízkom okolí, tak
dnešní členovia a členky jednak preventívnou
prácou s občanmi a mládežou a modernejšou
technikou budú ochotní a schopní rýchleho
zásahu. V nedávnej minulosti aj pomocou
akcie „Z“, pomohli pri prístavbe zasadačky
požiarnej zbrojnice. Opravená je aj vonkajšia
fasáda zbrojnice a vymenená krytina na
budove. V budúcom období sa spolu
s Obecným úradom počíta s možnosťou
obstarávania modernejšej techniky lebo stará
už dosluhuje. V dobrej spolupráci členov,

Ludrovský hlásnik

3

Čo pripravuje náš Dobrovoľný hasičský zbor? (pokračovanie zo str. 3)
výboru a Obce sa to iste podarí. Výbor DHZ sa
chce na 85 výročie osláv a Memoriálu dobre
pripraviť, ale to chce dobrú pomoc a pochopenie od všetkých členov a nielen výboru.
Na
záver
vás
oboznámime
takou
potešujúcou správou: Naša členka Alenka
Milanová, pracovníčka na OV DPO v Ružomberku bola vybratá medzi 15 účastníkov,
jediná z Liptova, ktorých pri príležitosti sviatku
sv. Floriána, patróna hasičov, prijal vo svojom

prezidentskom
paláci
v Bratislave
pán
prezident Ivan Gašparovič. Pán prezident
vyzdvihol a vysoko ocenil prácu členov DHZ
a ich spoločenskú dôležitosť. Buďme radi
a šťastní, že sa takého uznania a poďakovania
dostalo aj členke nášho DHZ. Aj my
blahoželáme,
členky
a členovia
DHZ
v Ludrovej.
Výbor DHZ

Nové odpočívadlo v LD
Dňa 13. júna bolo slávnostne otvorené nové
odpočívadlo v Ludrovskej doline, ktoré
postavili členovia občianskeho združenia
Ludrovská
iniciatíva
z prostriedkov
získaných od MONDI Ružomberok. Na
otvorenie odpočívadla bol pozvaný aj domáci
starosta P. Dutka, ktorý vo svojom krátkom
príhovore poďakoval členom združenia za
pekné dielo, ktoré bude skrášľovať vzhľad
našej doliny, taktiež ocenil sponzorskú firmu,
ktorá
pomohla
finančne
pri
stavbe
odpočívadla. Zároveň vyjadril presvedčenie,
že nové oddychové miesto bude slúžiť tomu
účelu pre ktorý bolo postavené, že ho
v krátkom čase nezničia vandali a že bude
čo najdlhšie slúžiť všetkým návštevníkom
našej
doliny.
O ďalších
informáciách
z otvorenia odpočívadla ste sa mali možnosť

dočítať vo všetkých regionálnych novinách a na
web stránke združenia.
(pd)

Krátke postrehy zo spomienok našich seniorov
Je dobré niekedy sa nebadane započúvať do
spomienok našich dôchodcov pri stretnutiach,
či už na zájazdoch, stretnutiach v klube, alebo
na guláši. Tam sa môžete započúvať do toho
čo zažili v čase mladosti, na muzike, v práci,
v školách alebo nácviku divadelnej hry,
fašiangov a podobne. Ponúkame aspoň
niektoré udalosti, na ktoré si ešte budete iste
mnohí pamätať.
Keď som išla s mamou na muziku, tam do
starej sály pri Jednote, ešte som nemala
celkom 18 rokov. Sadli sme si na lavice, ktoré
boli rozložené popri stenách v sále. Tam stolov
nebolo a sedela som tam pri mame. Muziky
bývali vtedy najčastejšie v nedeľu popoludní.
4

Začínalo sa hrať už okolo pätnástej či
šestnástej hodiny. Mládež prichádzala do sály
len čo zbadali, že už prišli muzikanti. Keď
začali muzikanti hrať, už si chlapci vyhliadli
dievčatá, tanečnice. Ak bolo menej chlapcov,
tancovali aj samé dievčatá spolu. Po
prestávke, len čo muzikanti brali nástroje do
ruky, už sa mládenci dvíhali a poberali pre
tanečnice. Po skončení tanca, keď začala
prestávka zišli sa dievčatá uprostred sály
a začali spievať. Každá sa snažila začať tú
svoju najobľúbenejšiu. Bolo to radosť počúvať.
Tam bola možnosť sa naučiť veľa piesní. Večer
okolo 20 hodiny vždy prišiel do sály niektorý
z učiteľov a pozeral, či tam nie sú niektoré deti.
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Krátke postrehy zo spomienok našich seniorov (pokračovanie zo str. 4)
Ak tam boli, museli ísť domov. Muziky
v nedeľu končili krátko po polnoci, okrem
fašiangových. Mnohí si veľmi dobre
spomínali na nacvičovanie divadelných hier.
Veď v tých časoch našej mladosti sme
dokázali od októbra do fašiangov nacvičiť
a odohrať aj tri, štyri divadelné hry. Nebolo
to jednoduché. O teplo na javisku pri nácviku
sme sa spolu s režisérom museli postarať
sami. Niektorí doniesli drevotriesky z domu,
no našli sa aj beťári, čo donášali drevo od
susedov priamo z drevárne od kláta. Veď tu
ešte nebolo elektriky, trápili sme sa pri
petrolejkách. U nás bol o divadlo veľký
záujem, veď sa začalo divadlo hrať už v roku
1896.
Moja najkrajšia spomienka je spomienka na
operetu „Pozor na vlak“, ktorú zahrali naši
herci divadelného krúžku 8. mája 1948.

Operetu nacvičil a hudobne na klavíri
doprevádzal vtedajší kantor p. F. Paull. Bol to
nezabudnuteľný zážitok. Prišli k nám ľudia
z okolitých dedín. Sála bola napchatá do
prasknutia. Zasiahla však úradná, kultúrna
moc a ďalšie reprízy do okolitých dedín nám
nedovolili hoci bol o ne veľký záujem. Vtedy
sa ukázalo, že aj medzi našími dievčatami
a chlapcami je veľa talentov, hercov
a spevákov. Hoci v tej dobe mali naši mladí
ľudia dosť práce pri poľnohospodárstve aj
v práci vo fabrike, našli si čas a ochotu pre
divadlo. Mám veľa krásnych spomienok na
chvíle prežité pri divadle no ďalšie si
pripomenieme na obdobie roku 1976, keď
sme oslavovali 75 výročie ochotníckeho
divadla v našej obci. O tom viac nabudúce.
Zaznamenal JJ a JK

Z HISTÓRIE OBCE

Galéria našich rodákov
Ďalším učiteľom rodákom z našej obce
bol Ferdinand Cibulka. Bol tiež jeden zo
žiakov pána učiteľa Jána Kubačku. Narodil
sa 02.10.1911. V rodisku vychodil základnú
školu a po piatom ročníku pokračoval
v štúdiách Gymnázia v Ružomberku. Po
skončení 4. ročníka, odišiel študovať na
Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Potom
po skončení štúdia v roku 1931, nastúpil ako
učiteľ do Ľudovej školy vo Vlkolínci. Na
krátky čas bol v ďalšom školskom roku
preložený za učiteľa do Rímsko-katolíckej
školy v Ružomberku. Od školského roku
1934 do 1937 vyučoval na Bielom Potoku.
V tom roku odchádzal do dôchodku jeho
bývalý učiteľ, správca školy Ján Kubačka
a za jeho nástupcu vymenovali Ferdinanda
Cibulku. Oženil sa so Štefániou Ilkovou
z Ružomberka. Obidvaja mali pedagogické
vzdelanie. Jeho nástupom za učiteľa
a správcu školy, veľmi sa oživila kultúrnospoločenská
činnosť.
Organizoval
a nacvičoval divadelné hry, estrády a kultúr-

ne večierky. Ale zvlášť sa veľmi oživila
športová činnosť. Dolu na Hruškovskom
oproti Riadku, bolo upravené voleybalové
ihrisko. V zime sa ten priestor upravil na
hokejové ihrisko, lebo vedľa tiekol potok
a dala sa tam napúšťať voda. Blízko tam
bývali aj ďalší učitelia Jozef Hollý, Marcel
Hollý, Jozef Ilko, Teodor Ilko, Martin Mikulec
a ďalší, ktorí mu boli nápomocní. Ďalším
športom, o ktorého rozbeh sa tiež značne
pričinil bol stolný tenis. Podľa jeho predlohy
stolár Štefan Hollý zhotovil prvý pingpongový stôl. Avšak najväčšiu zásluhu má na
tom, že v čase jeho pôsobenia v škole bola
v našej dedine v roku 1940/41 vybudovaná
nová budova Rímsko-katolíckej školy. Škola
bola vybudovaná za jeden rok. V novej škole
boli žiaci rozdelení do troch tried a na tú dobu
plnila všetky kritériá už modernej školy. Bolo
v nej ústredné kúrenie a vodovod v triedach.
Vyučovalo sa 5 dní v týždni a to dopoludnia
aj popoludní, okrem štvrtku, to bol voľný deň.

Ludrovský hlásnik

5

Galéria našich rodákov (pokračovanie zo str. 5)
Takto to trvalo do roku 1946. Keď v roku 1944
v auguste vypuklo SNP, ako dôstojník
Slovenskej armády sa ihneď zapojil do
obranného úseku od doliny Hrabovo až po
Sidorovo, ako veliteľ. Vojaci v obrane si ho
vážili, ako rozvážneho a dobrého veliteľa. Po
potlačení SNP ho Gestapo z bytu v Ludrovej
zajalo a odvlieklo do zajateckého tábora
(koncentračného tábora) v Nemecku. Z tábora
sa vrátil po skončení vojny až 9. júna
s podlomeným zdravím. No do našej školy učiť
sa už nevrátil, tak rozhodli členovia rodnej
strany, lebo vraj bol členom Hlinkovej strany.
Nastúpil od 1. septembra 1945 učiť na Rímsko-

katolícku
školu
v Ružomberku.
Neskôr
vyučoval aj na strednej priemyselnej škole
v Ružomberku. Ešte pred odchodom do
dôchodku vyučoval na ZUŠ v Rybárpoli. Po
odchode do dôchodku prišiel pracovať do SCP,
tam pracoval do roku 1974. Dnes my jeho
žiaci, ktorých vyučoval môžeme otvorene
povedať, že to bol učiteľ, ktorý v dedine
vyrástol a preto aj pre dedinu žil. Prajeme aj
dnešným pedagógom na našich školách, aby
sa aj im práca úspešne v ďalších rokoch darila.
Spracoval JJ

OKIENKO MŠ

Mozaika Materskej školy
Nezabudli sme ani na plnenie úloh
z environmentálnej výchovy a pravidelne sme
zbierali rôzne odpadky na školskom dvore. Ich
malé hlavičky nevedeli pochopiť, prečo máme
v tráve toľko odpadkov a prečo máme
Mesiac knihy
pokazené hojdačky. Veď predsa my sa
V marci sme navštívili miestnu knižnicu, kde
snažíme o skrášľovanie školského dvora
nás p. Macková oboznámila s prácou knihova nechceme mať zdevastovaný dvor. Možno
níčky, deti mali možnosť vypožičať si knižky a
raz, keď tieto deti narastú, bude mať naša Zem
„čítať. Potom nasledovala reprodukcia prečítaviac ochrancov prírody. Svoje prvé poznatky,
ných textov a ich ilustrácia. Aj takýmito
ktoré získali už teraz, premenia na skutky.
aktivitami rozvíjame predčitateľskú gramotnosť
A v tom bolo poslanie tejto akcie.
u detí.
Kytice uvité z piesní
Chráňme si základ života - prírodu!
Druhá májová nedeľa sa v našej obci niesla
v znamení vďaky, úcty a lásky ku všetkým
K ochrane a úcte k prírode učíme deti počas
mamám a babkám. Slávnostnú akadémiu
celého školského roka, ale najviac sa jej
pripravili deti z MŠ a ZŠ v spolupráci s Obecvenujeme v apríli. Už i preto, že apríl je mesiac
ným úradom. Po slávnostnom príhovore
lesov a ochrany prírody, s deťmi sme si
starostu p. Petra Dutku potešili mamičky
pripomenuli i Deň Zeme. Pod vedením svojich
kytičkou
uvitou z piesní, básní, scénky
učiteliek poznávali prostredníctvom edukača tančekov deti materskej školy, v spolupráci
ných hier stromy v lese, započúvali sa do
so školským klubom ZŠ Ludrová spoločným
spevu vtáčikov –rozlišovali ich podľa zvuku,
tančekom Holky z naší školky. Do programu
pozorovali rôzne chrobáčiky detskými mikrosprispela Súkromná umelecká škola Dotyk,
kopmi. Hrali sme sa na lúčnu lekáreň – zbierali
sme liečivé rastlinky a spoznávali ďalšie lúčne
ktorá pôsobí v MŠ dramatizáciou Zlatý kvet. Pri
vystúpení detí sa nejednej mamičke okrem
kvety , tvorili herbáre rastlín. Dokonca v MŠ
máme aj kútik živej prírody a naši malí
šťastného úsmevu zaleskla v oku aj slza
dojatia.
pestovatelia sami zasadili semiačka rastlín
a starali sa o ne – zážitkovou formou zisťovali,
1.jún – Deň radosti
čo potrebuje rastlinka k svojmu životu.
Dnes deti svoj sviatok majú, krásne si ho
užívajú!
6
Ludrovský hlásnik
Od posledného vydania Ludrovského hlásnika
sa toho udialo aj v našej škole neúrekom,
okrem každodennej výchovno-vzdelávacej
činnosti sme zrealizovali tieto školské akcie:

Mozaika Materskej školy (pokračovanie zo str. 6)
A tie naše deti v MŠ Ludrová si ten svoj
naozaj užili a určite sa im páčilo to, ako sa
celý deň hrali, súťažili a športovali. Z detí sa
na chvíľu stali zdatní rybári, súťažili na
stanovištiach, prekonávali skoky vo vreci,
hádzali do diaľky, tancovali. Za každú
splnenú úlohu dostali pečiatku a sladké
prekvapenie. Vďaka patrí rodičom detí MŠ
Ludrová za prípravu pohostenia,
Deti mali radosť nielen z toho, že si mohli
niečo odniesť, ale aj z toho, že hrou oslávili
svoj veľký deň.

berok. Je to podujatie, na ktorom dostali šancu
všetky deti zo zúčastnených škôl vyskúšať si
svoje športové umenie v piatich disciplínachčlnkový beh, beh na 20 m, skok do piesku
z miesta, skoky vo vreci a hod do diaľky na
cieľ. Všetko sa ako na veľkých svetových
športových hrách nieslo v duchu olympijských
myšlienok- s hymnou, s olympijským ohňom,
sľubom pretekárov a v rámci fair play. Deti
vydali zo seba maximum síl a dôstojne
reprezentovali svoje školy či obce, za čo boli
odmenené olympijskou medailou.

Okresná športová olympiáda
V tomto školskom roku sa uskutočnila v MŠ
Bernolákova v Ružomberku za účasti detí z
12-tich materských škôl okresu Ružom-

Za úspešnú reprezentáciu MŠ patrí vďaka
týmto deťom: Martin Janiga, Marek Potocký,
Jasna Praženicová, Rebeka Makovická
a Kristián
Dutka.

Netradičná rozlúčka predškolákov spojená s nocovaním v MŠ
Aj tento školský rok v pláne akcií nechýbala už
tradičná ale pre predškolákov netradičná akciaNocovanie v materskej škole. Netradičná v tom
zmysle, že ju prežívajú jeden krát v roku

a v čase, keď predškoláci trávia posledné
chvíle v materskej škole. Deti sa veľmi tešili na
nocovanie, rátali dni, kedy už budú spinkať
v škôlke. Ale prišiel očakávaný deň - 18-sty jún.

Ludrovský hlásnik
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Netradičná rozlúčka predškolákov spojená s nocovaním v MŠ (pokračovanie zo str. 7)
Vybrali sme sa s deťmi na výlet do
gotického Kostola Všetkých svätých
v Ludrovej – mohli sme si pozrieť interiér
kostola a jeho maliarsku výzdobu, bol nám
poskytnutý výklad od odborného pracovníka
p. Vandáka. Deti kreslili kostolík, ich
kresbičky boli vydarené. Podvečer sme sa
vrátili do MŠ, kde na nás čakala chutná
večera. Súťaživé hry, balónikový tanec, tanec
so skákalkami, detská discotéka, večerná
hra
s baterkami
a opekačka
prispeli
k radostnej atmosfére. A potom očakávaná
chvíľa- nocovanie bez maminky a ocka,
dokázali, že sú odvážne, pretože nikto
neplakal. Na druhý deň ráno boli deti
odmenené drobnými hračkami za odvahu,
šikovnosť a trpezlivosť. Ďakujeme rodičom
detí za finančný príspevok na odmeny pre

deti a upečené koláče, veľmi nám všetkým
chutili.
Určite
to
budú
pre
deti
nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budú dlho
spomínať.
Celkom na záver mozaiky materskej školy
chcem vysloviť poďakovanie za spoluprácu
v tomto školskom roku vedeniu obcestarostovi p. Petrovi Dutkovi, pedagógom ZŠ
Ludrová, rodičom detí MŠ Ludrová, všetkým
sponzorom a priateľom školy. Všetko, čo
robíme, robíme pre Vaše- naše deti, a preto
nech pre nás hnacou silou radosť
v očkách detí a úspechy v ich ďalšom
rozvoji.
Tatiana Ondrejková

Okienko ZŠ

Hurá prázdniny
Prvý školský rok v znamení reformy máme
úspešne za sebou a všetci sa už tešíme
z teplých lúčov slniečka a prvých dní
prázdnin. Z pohľadu nás pedagógov máme
za sebou náročný, ale pekný šk. rok plný
zážitkov a spomienok, vďaka skvelým žiakom
a rodičom,
obecnému
úradu,
klubu
dôchodcov, sponzorom a všetkým, ktorý nám
pomáhali a spolupracovali s nami. Ďakujeme
a pevne veríme, že sa naša spolupráca bude
v nasledujúcich rokoch len prehlbovať.
Touto cestou sa chceme rozlúčiť s našimi
šikovnými štvrtákmi, ktorí odchádzajú do
mestských škôl a prajeme im v ich ďalšej
etape života veľa osobných úspechov, radosť
z učenia, dobrých spolužiakov a pani učiteľky. Taktiež prajeme všetko dobré p. vychovávateľke Bc. Monike Kubalovej, ktorá od
nás odchádza na nové pracovisko. Ďakujeme
jej za všetko, čo pre našu školičku urobila
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počas šiestich rokov strávených medzi nami.
Dvere našej školy sú pre vás vždy otvorené.
SF

Ludrovský hlásnik

Vážení rodičia, deti a všetci, ktorí ste ma poznali
Cítim potrebu napísať pár riadkov, skôr ako
opustím miesto vychovávateľky na ZŠ a tak
peknú dedinku, ktorá vo mne zanechá naozaj
príjemné spomienky. Nechcem vo svojom
príspevku vysvetľovať, prečo som sa
rozhodla odísť a vymeniť mesto za dedinku,
ale chcem sa touto cestou naozaj úprimne
poďakovať všetkým rodičom, ktorí mi prejavili
dôveru a zverili svoje deti do mojich rúk.
Ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorí
sprevádzali moje kroky v Ludrovej, pánovi
starostovi za naozaj skvelú spoluprácu
a prístup k škole, pani učiteľkám z materskej
školy a jej vedeniu za snahu spolupracovať
a tak budovať kladný vzťah k škole u detí
a rodičov budúcich prváčikov, rodičom, ktorí
škole pomáhali a dôverovali. Ďakujem svojim
kolegynkám za spoluprácu s ŠKD a úprimne
im
prajem
veľa,
veľa
trpezlivosti
a pracovného nasadenia, dobré medziľudské
vzťahy a hlavne radosť z tak náročnej práce.
Čas naozaj rýchlo plynul, ubehlo šesť rokov
čo som pôsobila v ZŠ. Za ten čas sa toho
naozaj veľa udialo. Živo si spomínam na
skvelý karneval, ktorý zorganizovala p.
riaditeľka Evka Počarovská a na školu
v prírode v Oravskej Lesnej, na precíznosť a
dokonalosť učiteľskej profesie a výtvarného
umenia p. riaditeľky Štefánie Kmeťovej, na
úžasné rekordy a výlety s gitarou p. riaditeľa
Petra Kulicha a na tohtoročné pekné aktivity
s pani r. Soňou Firicovou. Spomínam si aj na
skvelú a priateľskú pani učiteľku Táňu
Šindléryovú a moje spomienky sa nevyhnú
ani šikovnej a usmiatej pani učiteľke Stanke

Šefrankovej. A už vôbec nezabudnem na
spoločné projekty a korektnú spoluprácu
s pani riaditeľkou Táňou Ondrejkovou, ktorá
mi bola vždy veľkou oporou. Veru tak,
vystriedali sa štyria riaditelia a tiež pár pani
učiteliek, len ja som akosi ostávala. Keď sa
však ľudia vo vašej blízkosti a hlavne na
pracovisku stále striedajú a každý pedagóg
má svoju predstavu o práci, je to niekedy
dosť náročné, neustále sa prispôsobovať
alebo svoju vlastnú predstavu meniť, či ju
presadiť. Je to úplne prirodzené a normálne.
A tak som sa rozhodla aj ja vyskúšať vo
svojom živote urobiť krok dopredu a prijať
ponúkanú zmenu a tak trochu začať od nuly
a po svojom v novom prostredí.
Chcem rodičov ubezpečiť, že je všetko
v najlepšom poriadku a škola v Ludrovej je
zárukou vzdelávania a výchovy ich detí.
Svojej nástupkyni a novej pani vychovávateľke prajem, aby sa v Ludrovej cítila
naozaj príjemne a práca ju skutočne
napĺňala.
Majte sa všetci krásne a vy detičky dobre sa
učte, veľa športujte a buďte k sebe dobrí.
Užívajte si svoje detstvo plným priehrštím,
ste skutočne skvelé deti a ak som bola na
vás občas prísna, verte mi, že vás mám
naozaj veľmi rada a snažila som sa o to, aby
som vám niečo do života odovzdala.
Do videnia Ludrovčania.
Monika Kubalová

KULTÚRA

Hana Zelinová (95. výročie narodenia)
Dramatička a prozaička sa narodila vo
Vrútkach 20.7.1914. Po skončení základných
škôl študovala na Učiteľskom ústave
v Bratislave od roku 1937-41. Bola riaditeľkou
nakladateľstva Svojet v Košiciach. Po
presťahovaní
do
Bratislavy
sa
stala
redaktorkou detského časopisu Zornička.

Medzi najznámejšie diela patria
Zrkadlový most, Prístav pokoja, trilógia
Anjelská zem, Hora pokušenia, Dievočka
vstaň, Diablov čardáš (tu zobrazila úpadok
rodiny Simonidesovcov), Kamenný ruženec,
trilógia Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy,
kde vykreslila rodovú kliatbu turčianskej

Ludrovský hlásnik
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Hana Zelinová (pokračovanie zo str. 9)
zemianskej rodiny od konca 18. stor. po
súčasnosť, Hodina zažínania sviec, trilógia
Hodvábna cesta, Smäd, Kľukatý let motýľa,
Nočný koncert, Mária, Žijem cudzí život a iné.

povedz pravdu, Večer neprídem, Moja je
pomsta, Do videnia, Zuzanka, Hanibal za
bránou.
Nuž, takáto bola cesta Hany Zelinovej.

Je tiež autorkou kníh pre deti a mládež ako
sú Jakubko, Sivá húska, Taká čudná jar, Otec,

Anna Macková

Pamiatka našich predkov
Kto lásku v srdci má

často mu krákali,

A podľa učenia Kristovho

ten miluje kraj

aj tie čierne vrany.

navzájom si pomáhať budeme?

kde mať ho zrodila.

V lete zas bzukot včiel

Nekujme už pikle

Sadneš si na stráni,

na rozkvitnutých lipách

jeden na druhého.

hľadíš po okolí,

sladko znel.

Lež dobrotu srdca

tu uprostred polí

A niekedy dávno

podporme blížneho.

vzácny kostol stojí.

ľud tých zašlých časov

Nech láska víťazí.

Zlákal pamiatkárov,

na poli plakočil

Stáročia nech trvá,

vábi aj filmárov,

by do toho kostola

ako kostol Všetkých svätých

stáročia je svedkom

svoj odkaz zaznačil.

pamiatka trvalá.

historických javov.

A my dnešní ľudia

Vyprevádzal ľudí,

čože vykonáme?

všetky sveta strán,

Silnejší tým slabším

z jari i v jeseni,

či ruku podáme?

František Kubačka

ŠPORT

Žiaci postúpili
Po dvojročnom účinkovaní v oblastnej II.A
triede, najmladšie žiacke futbalové družstvo
postupuje do I. triedy žiackej súťaže.
Poďakovanie za tento úspech patrí nielen
hráčom, ale aj trénerom, ktorí vedú žiakov od
ich registrácie – Igorovi Horovskému a
Igorovi Drozdovi, ako aj ďalším rodičom,
ktorí pomáhajú hlavne s prevozom žiakov na
zápasy.
Družstvo dorastu pod vedením Ľubomíra
Pascha a Štefana Liptáka nedosiahlo až
také výsledky ako v predchádzajúcich
10

sezónach v dôsledku odchodu najlepších
dorastencov do A-mužstva.
Družstvo dospelých pod vedením Jozefa
Večereka a Róberta Hazuchu po úspešnom
návrate nakoniec obsadilo 9. miesto tabuľky a
zostáva v V. regionálnej lige, kde v dôsledku
posunov vo vyšších ligách, budú v budúcom
futbalovom ročníku účinkovať až štyria
nováčikovia – Lipt. Hrádok, Turčianske
Kľačany, Oravský Podzámok a Turčianska
Štiavnička.

Vedenie OŠK Ludrová, touto cestou ďakuje,
Ludrovský hlásnik

Žiaci postúpili (pokračovanie zo str. 10)
hráčom, trénerom, vedúcim mužstiev,
sponzorom, ako aj ďalším, ktorí pomáhajú pri
organizovaní a zabezpečovaní futbalu v obci,
za
dosiahnuté
výsledky
jednotlivých

II. A trieda žiaci

mužstiev, ako aj za pomoc a prácu v
prospech OŠK v uplynulej futbalovej sezóne.
(pd)

I. trieda dorast

V. liga – dospelí

Ludrovský hlásnik
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Verše o rodiskuOBRAZOVÉ SPRÁVY

OŠK bude mať aj šachový oddiel
Šachisti z Ludrovej pod vedením pána
kaplána Vdp. Miloša Uchála, podali oficiálnu
žiadosť o vytvorenie šachového oddielu pri
OŠK Ludrová. Zatiaľ sedemčlenné družstvo

pravidelne hráva šachy a po zaregistrovaní sa
chce prihlásiť do Liptovskej šachovej V. igy. Viac
informácií v budúcom vydaní LH.
(pd)

Pripravujeme:
- dňa 11. 07. 2009, žiacky futbalový turnaj: Memoriál Ing. A. Švoša – ihrisko Kratiny.
Účastníci: Biely Potok, Ružomberok, Lipt. Štiavnica, Ludrová. Večer disco zábava.
- dňa 25. 07. 2009, futbalový turnaj dospelých: O pohár starostu obce – ihrisko Kratiny.
Účastníci: Komjatná, Štiavnička, Ludrová, družstvo Rádia EXPRES. Tanečná zábava.

Stavanie mája pred KD

Výmena krytiny na hasičskej zbrojnici

Hubárska sezóna začala

Gulášpartia klubu dôchodcov
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www.ludrova.sk/obcasnik-noviny.phtml?id5=6795&id2=0. Neprešlo gramatickou úpravou.
Povolené OÚ v Ružomberku pod reg. č. OÚ-2/1997. Vytlačila Tlačiareň EPOS Ružomberok.
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