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19. december 2008

ročník XII.

V čísle si prečítate:

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Dňa 07. 11. 2008 zasadalo Obecné zastupiteľstvo šiesty krát
v tomto roku. Na úvod si poslanci vypočuli Správu o plnení
rozpočtu obce za 3/4 roka. Obec dosiahla príjmy vo výške 7,4
mil. Sk, čo je 85% z plánovaných celoročných príjmov.
Výdavky obec čerpala vo výške 6,8 mil. Sk, čo predstavuje
81% z plánovaných výdavkov. Poslanci plnenie rozpočtu
schválili. V ďalšom sa zaoberali poslednou úpravou rozpočtu
v tomto roku. V dôsledku priaznivého vývoja daňových príjmov
navýšili poslanci bežné príjmy o 0,9 mil. Sk.
Príjmová časť rozpočtu sa tak v dôsledku obdržania dotácie
na opravu strechy Hasičskej zbrojnice (200 tis. Sk) a čerpania
úveru na opravu miestnej komunikácie Pod cintorínom (1,4
mil. Sk) navýšila na 11,2 mil. Sk.
Taktiež sa upravila výdavková časť rozpočtu, kde boli
doplnené niektoré neplánované akcie a taktiež boli vyškrtnuté
tie akcie, ktoré sa už v tomto roku nezrealizujú.
Výdavková časť rozpočtu bola upravená na 10,9 mil. Sk.
Ďalej si poslanci vypočuli Vyhodnocovacie správy výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ za školský rok 2007-2008.
Poslanci zobrali správy na vedomie. V ďalšom starosta
oboznámil poslancov s prevedením inventarizácie majetku
obce k 30.11.2008, pričom určil zloženie dielčích komisií na
vykonanie inventarizácie. Potom poslanci schválili odpredaj
časti obecnej parcely Vlastimilovi Dutkovi pri rodinnom dome
č. 121. V diskusii starosta informoval o podaných projektoch
do Environmentálneho fondu (plynofikácia MŠ) a programu
Obnovy dediny (krajinné hodnoty vidieckej krajiny Ludrová).
Ďalej poukázal na možnosti obce dať projekt do fondov EÚ,
kde malé obce v doterajších výzvach nemajú možnosti podať
projekt vzhľadom na podlimitné stavy obyvateľov, žiakov.
V ďalšom starosta prebral otázky položené v LH v rubrike
Anketa, na ktoré sľúbil odpovedať.
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Zo zasadnutí OZ (pokračovanie zo str. 1)
Hlavná kontrolórka MVDr. A. Valášková
prečítala správu o vykonanej kontrole v obecnej k;nižnici, ako aj ďalších kontrolách prevedených za posledné obdobie. Po zodpovedaní
drobných dotazov, starosta diskusiu ukončil.
Dňa 12. 12. 2008 zasadalo Obecné zastupiteľstvo posledný krát v tomto roku. Na úvod
sa venovalo VZN obce o miestnych daniach a
poplatku za KO a DSO, ku ktorému schválili
Doplnok, ktorým boli upravené niektoré
miestne dane pre rok 2009.
Daň z pozemkov a zo stavieb sa meniť
nebude, zostane na terajšej úrovni. Daň za psa
bola upravená na 5 EUR, daň za ubytovanie na
0,20 EUR, daň za nevýherné hracie prístroje –
biliard 66 EUR, šípky 33 EUR a poplatok za
vývoz TKO bude 1,50 EUR/kuka nádobu.
V ďalšom sa poslanci venovali rozpočtu obce
na roky 2009 - 2011, ktorý sa tvoril podľa novej
štruktúry, bude to t.z. programový rozpočet.

Ide len o iné triedenie financií, pričom vo
výdavkovej časti pribudli textové doplnky,
ktorými sa určujú zámery, ciele jednotlivých
programov a podprogramov rozpočtu a taktiež
je k nim komentár.
Poslanci predložený Návrh rozpočtu schválili
bez zmien (je na www.ludrová.sk), pričom
predpokladané príjmy v roku 2009 sú
rozpočtové vo výške 9,827 mil. Sk (326 192
EUR), výdavky boli naplánované vo výške
9,507 mil. Sk (315 577 EUR). Rozpočty na
roky 2010 a 2011 sú len orientačné. Potom
poslanci upravili sadzobník, podľa ktorého sa
prenajíma majetok obce určený na prenájom
a použitie (KD, DS, vyhlásenie v MR,...). Na
záver poslanci prerokovali Správu o postupe
obstarávania a spracovania návrhu Zadania
pre Územný plán obce Ludrová, ktoré v zmysle
zák. č. 50/76 Zb. aj schválili.
P. Dutka – starosta obce

Ako separovať?
V tomto roku sme prešli na separovanie
plastov a skla do rozmiestnených veľkoobjemných kontajnerov. Združenie separovaného zberu Lipt. Sliače, ktorého je naša
obec členom, bolo úspešné aj v tomto roku
a obdržalo z Recyklačného fondu ďalšie
financie na zakúpenie ďalších kontajnerov,
ktoré sa momentálne zabezpečujú a v najbližšom čase budú dopĺňané po obciach. Aj
v našej obci pribudne ďalších 10 kontajnerov,
ktoré budú rozmiestnené do tých častí obce,

kde ešte nie sú. Nakoľko možno ani zvýšený
počet ešte nebude postačovať, žiadame Vás,
aby ste hlavne plastové fľaše zdeformovali –
spučili, poprípade rozrezali na menšie kúsky,
aby sa do kontajnera zmestilo čo najviac
objemu, aby vývoz týchto plastov nebol taký
častý, nakoľko to nie je lacná záležitosť.
Taktiež Vás upozorňujeme, aby ste do
kontajnerov dávali len to čo tam patrí – plasty
a čisté sklo, nie plné kompótové fľašky
atď.

Plán vývozu TKO počas Vianočných a novoročných sviatkov:
- štvrtok
18.12.2008
- pondelok 29.12.2008
- štvrtok
08.01.2009
Poznámka
V roku 2009 bude vývoz TKO prevádzaný každý týždeň. Vývoz separovaného odpadu podľa
potreby.
(pd)
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Odpovede na Malý prieskum v LH č.3/2008
Otázky občanov, položené v rámci prieskumu LH, uverejnené v predchádzajúcom vydaní, starosta obce prerokoval s poslancami na
zasadnutí dňa 07.11.2008. Odpovede sú
v takom istom poradí.
1) Komisia pre kultúru a šport bola vytvorená
pri Obecnom zastupiteľstve. Komisie sú
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
obecného zastupiteľstva, pričom úlohy
komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Z uvedeného vyplýva, že komisie nemajú
povinnosť organizovať podujatia pre mládež
a ostatných občanov. Občania a mládež
môžu vytvárať združenia a spolky, ktoré
môžu vyvíjať aktivity vo všetkých oblastiach.
V športe tieto činnosti zastrešuje OŠK, ktorý
je občianskym združením. Obec je povinná
vytvárať podmienky pre aktivity občanov.
U nás ich máme vytvorené (Kultúrny dom je
k dispozícii), len treba prísť s návrhom
a chopiť sa iniciatívy (aj jednotlivci).
2) Obec má v pláne pokračovať v kladení
betónových žľabov vedľa ciest, tam kde to je
potrebné. Treba oznámiť, o ktorú lokalitu ide
a po posúdení sa žľaby zabezpečia.
3) Aktivity s chlapcami začal sám pán farár. Či
si nájde čas aj pre dievčatá, nevieme
zodpovedať. Pri najbližšom stretnutí s nim to
prerokujeme.
4) Mosty na Zemianskej ulici sú nielen vo
vlastníctve obce, ale aj súkromné. Prietoky
zatiaľ postačujú, najväčšie nebezpečie hrozí
za Jednotou, kde najnižšia prietoková rúra,
pri upchatí, ktorej býva problém. S otázkou
budovania škarpy sme sa začali zaoberať,
pretože je možné v rámci povodňových
aktivít získať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na úpravu tokov. Je
možnosť, aby aj obec bola žiadateľom
a investorom, k tomu však potrebuje získať
prenájom toku od Povodia Váhu minimálne
na 5 rokov.
5) Je na poslancoch, ako si Vašu pripomienku
zoberú k srdcu.

6) So zabezpečovaním novej územnoplánovacej dokumentácie začala obec v tomto
roku. Do súčasnej doby prebehlo vypracovanie t. z. Zadania pre Územný plán obce
v rámci, ktorého sa urobili prieskumy
a rozbory územia, ako aj Krajinnoekologický
plán. Tieto dokumenty boli pripomienkované
dotknutými orgánmi, dotknutými obcami
a právnickými osobami. Toto zadanie bolo
zverejnené a je k dispozícii aj na internetovej stránke obce. Obecné zastupiteľstvo
dňa 12. 12. 2008, schválilo Vyhodnotenie
pripomienkového konania a postupu obstarávania tohto Zadania. Teraz spracovateľ
(Ateliér GAR Ružomberok) pristúpi k vypracovaniu Návrhu územného plánu, ktorý
bude musieť tak isto prejsť pripomienkovým
konaním a schvaľovacím procesom. Podľa
zmluvy so spracovateľom by mal byť
Územný plán hotový, aj zapísaný na Ministerstve výstavby SR do konca 07/2009. Po
tomto termíne bude môcť obec pristúpiť
k vypracovaniu projektovej dokumentácie,
výkupu pozemkov pod cestu, vybavovaniu
stavebných povolení pre infraštruktúru atď.
Zastavané územie rozširujeme smerom Pod
Čerená.
7) Problému schátralých domov na Riadku
sme sa zaoberali, problémom je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníkov. V prípade,
že stavby začnú ohrozovať bezpečnosť,
pristúpime na konanie cestou stavebného
úradu.
8) Nakoľko proti stavbe ihriska protestovali
petíciou okolobývajúci občania, a stále
protestujú proti hluku na ňom, basketbalové
koše sme zámerne nenamontovali. V prípade, že nájdeme spôsob, ako zmierniť
hluk, pristúpime i k realizáciu Vášho návrhu.
9) Priestor za obecným úradom, kde bolo
niekedy ihrisko už nie je nevyužitý. Pozemky
pod bývalým ihriskom boli pri
vypracovávaní ROEP-u (v roku 2004) priznané
a zapísané do vlastníctva pôvodných
vlastníkov. Priestor je už ohradený.
(pd)
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SPRÁVY Z OBCE

Stretnutie s Mikulášom
Dňa 06.12.2008 sa uskutočnilo v KD tradičné
stretnutie so sv. Mikulášom. Tohto roku bola
zmena oproti predošlým rokom. Stretnutie sa
uskutočnilo nie pri Vianočnom stromčeku, ale v sále
KD. Na úvod žiaci ZŠ pesničkou privítali Mikuláša.
Potom nasledovalo divadielko o živote sv. Mikuláša,
ktoré s deťmi a mládežou nacvičil Vdp. Mgr. Garaj
– ludrovský farár. Po skončení divadielka Mikuláš
rozdával balíčky deťom z našej obce od 1 roka do
10 rokov (133 detí), ktoré zabezpečil OcÚ
z obecného rozpočtu.
(pd

Predvianočné stretnutie dôchodcov
Dňa 14.12.2008 sa konalo v KD už tradičné
predvianočné stretnutie s občanmi v dôchodkovom
veku. Na stretnutie bolo pozvaných 190 dôchodcov
(muži nad 62 rokov a ženy nad 57 rokov). Na úvod

sa prítomným prihovoril starosta obce Peter Dutka.
Potom nasledoval kultúrny program, ktorý k tejto
príležitosti pripravili deti MŠ, žiaci ZŠ a spevokol
Klubu dôchodcov. Program uvádzala a básňou
obohatila Bc. Monika Kubalová. Po programe
nasledovalo
obdarenie
jubilantov
z radov
dôchodcov. Stretnutia sa zúčastnili i miestni
duchovní otcovia: pán farár Vdp. J. Garaj, pán
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
zakúpené z obecného rozpočtu. Na záver starosta
poďakoval účinkujúcim, organizátorom stretnutia,
ako aj sponzorom, ktorí prispeli na toto stretnutie:
PD Ludrová a RILINE – Ing. Richtárik.
(pd)

Predvianočný koncert
Dňa
15.12.2008
uskutočnil
sa
vo
Všechsvätskom kostole v Ludrovej – Kúte,
predvianočný koncert, ktorý narýchlo zorganizoval bývalý riaditeľ ZŠ Mgr. Kulich, spolu
so správcom kostola J. Vandákom. V gotickom kostole zazneli známe sviatočné melódie
v podaní huslistu Jána Tkáčika pôsobiaceho
vo Viedni, ktorý ich zahral na elektrických
husliach za doprovodu reproduktorovej hudby.
Výkon umelca, výborná akustika a komorné
prostredie u prítomných zanechali príjemný
umelecký zážitok. Organizátori pripravujú
ďalšie koncerty.
(pd)
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Pár riadkov od členov nášho DHZ
Po pekných a pomerne teplých dňoch jesene
už v posledných týždňoch sa aj so snehom
prihlásila zima. Odložili sme ľahšie letné šaty
a každý sa snaží teplejšie obliekať. Mení sa
situácia aj v našich bytoch a zariadeniach
a každý hľadá príjemné teplo – vykúrený kútik.
Už v domoch naplno začínajú fungovať
vykurovacie telesá, či už elektrické, plynové
alebo kotle na pevné palivo. Ak sú dobre
ošetrené a inštalované je všetko v poriadku.
Treba vždy byť ostražitejší lebo oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán. Ak ho dobre neudržiavame
v medziach ako sluhu nám veľmi pomáha, ak
však aj častú malichernosť zanedbáme, rýchlo
sa rozšíri a narobí nám škody.
Preto Vážení spoluobčania! Nakoľko už
prebieha čas zimného vykurovania, dobre si
ešte raz prekontrolujte okolie vykurovacieho
telesa. Zistíte, či v jeho blízkosti sa
nenachádza niečo z čoho by mohol vzniknúť
požiar. Pozrieť za kotlom, kolená na odvod
dymu, či nie sú deravé, prepálené. Prezrieť aj
komín pod strechou, či sú dobre uzatvorené
čistiace dvierka a či je komín vyčistený a v jeho
blízkosti horľavý materiál, papier, drevo
a podobne. Ďalšie objekty, ktoré treba
kontrolovať sú údiarne. Dbať na to, aby bola
dostatočne vzdialená od najbližšej drevenej
budovy, alebo uloženého dreva. V akom stave
je vykurovacie teleso v údiarni. Či je
dostatočná izolácia od stien na údiarni.
Všimnúť si aj prírodné káble ku ohrievacím

elektrickým telesám. Či nie je poškodená
izolácia, rozbitá zástrčka a pod. To je len málo
stručných
pripomienok
ku
najčastejším
závadám. Ak budeme aspoň tu uvedené, často
zistené závady snažiť sa odstrániť budete
spokojnejšie spávať a požiar nás neprekvapí!
Ľahšie je takto preventívne predchádzať
požiarom, ako ich s drobnými nákladmi aj
následkami potom hasiť. Na záver stručná, ale
smutná informácia. V našej republike za 3/4
roka 2008 vzniklo 8.763 požiarov. Pri nich bolo
usmrtených 47 ľudí z toho 5 detí. Spôsobená
škoda bola
1. 069. 043.000. A to ešte nie je
koniec roka.
Úplne na záver trošku radostnejšiu správu.
Pred dvoma rokmi sa funkcionári nášho DHZ
v Ludrovej a to pani predsedníčka Alena
Milanová a vtedajší veliteľ Jaroslav Mender, za
účelom získania ďalších vedomostí aj
odbornosti sa prihlásili na dvojročné odborné
diaľkové štúdium v Odbornej škole požiarnej
ochrany v Martine. Popri svojom zamestnaní
a starosti o rodiny sa im v tomto roku úspešne
podarilo obhájiť záverečnú písomnú prácu aj
osobnú skúšku a tým aj úspešne celé štúdium
ukončiť. Ku dosiahnutému úspechu ukončenia
štúdia im aj týmto srdečne blahoželajú a za
úspešnú reprezentáciu DHZ ďakujú všetky
členky a členovia DHZ a pripája sa aj redakcia
nášho Hlásnika.
redakcia

Za poznávaním nášho okolia a jeho zaujímavosti
Už v minulých číslach na stránkach
Hlásnika, sme sa snažili oboznamovať, zvlášť
našich mladých čitateľov, tak o krásach,
o histórii aj o rôznych zaujímavostiach, ktoré sú
v našej obci aj blízkom okolí. V poslednej dobe
sa niektorí naši žiaci, čitatelia obrátili na náš
Hlásnik, aby sme v ňom mohli čitateľov, ďalej
informovať o histórii našich škôl, učiteľov,
najmä tých, ktorí z našej dediny pochádzajú. Je
dobré, že naši mladí žiaci Hlásnik čítajú, keď
ich tieto témy zaujímajú. Teraz najskôr ešte
vyhovieme tým čitateľom, žiakom Stredných
škôl, ktorí sa obrátili, aby sme informovali na
tému, čo je „Pedologická a klimatická

charakteristika okolia“. Budeme Vás teda
informovať v ďalších riadkoch k uvedenej téme.
Už dlhodobé pozorovania v našom okolí nám
potvrdili, že územie nášho najbližšieho okolia
sa nachádza v chladnej klimatickej oblasti
s priemernou júlovou teplotou pod 16°C. Užšie
vegetačné obdobie s priemernými dennými
teplotami viac ako 10°C, trvá vo väčšine oblasti
100 až 123 dní. V nižších polohách trvá viac
ako 145 dní. Priemerný ročný úhrn zrážok –
dažďa a snehu 800 až 1200 m.n.m. Ešte viac
zrážok padne najmä vo vyšších polohách.
Z celkového úhrnu zrážok padne väčšina v let-
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Za poznávaním nášho okolia a jeho zaujímavosti (pokračovanie zo strany č. 5)
nom období a to 400 až 500 m. V ostatných
ročných obdobiach sú zrážky približne rovnako
rozdelené. V našej oblasti, trvalejšie prevládajú
západné až severozápadné vetry.
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je
110 až 140 dní v roku. To platí pre väčšiu časť
územia. V nižších polohách našej obce, táto
hodnota klesá pod 100 dní. Vo vyšších
polohách južne od obce na horách, leží

snehová pokrývka aj 140 dní. V zimnom období
klesá teplota cez noc na - 17 až 23°C . Cez
deň sa teplota v zime udrží v rozsahu 5-12°C.
Pokiaľ ide o prírodné katastrofy, pôvodne za
posledných 100 rokov boli zaznamenané tie
najväčšie v roku 1905, 1938 a aj v roku 1947.
Podľa podkladov SHMU pripravil J.J.

Tri myšlienky v jednom článku
V predošlých číslach nášho Hlásnika sme sa
tak informatívne pokúsili oboznamovať čitateľov, zvlášť tých mladších s naším okolím.
Mnohí z nich ho nemali možnosť poznať tak
dobre ako naši otcovia alebo aj starí otcovia.
Veď mnohí z nich pri práci na poli aj na lúkach
odpracovali tisíce hodín. Okrem toho ešte
odpracovali stovky hodín pri výstavbe v obci,
pri zavádzaní elektriky, vodovodu, oprave cesty
a pod. Dnes my môžeme už konštatovať, že
v mnohých okolitých obciach ešte chýbajú tie
vymoženosti doby a techniky, ktoré už u nás
berieme ako samozrejmosť. A o to všetko sa
predsa musel niekto starať, často na úkor
svojej rodiny. Žiaľ často nás starších zabolí,
keď z úst mladého občana vykĺzne veta: „Či má
význam žiť tu na dedine, ako v diere?“ Kto
u nás takú vetu vysloví je taký duševný
chudák, ktorý nič dobrého ešte neurobil, ani
urobiť nedokáže. Život v dedine a to kultúrny si
vytvárajú mladí ľudia, študujúca inteligencia.
V súčasnosti máme aj krásne priestory aj
podmienky, len treba chcieť. Avšak ešte aj
v dnešnej dobe sme svedkami toho, že keď sa
mladí rozchádzajú ráno z kultúrneho podujatia
– diskotéky, odchádzajú a ničia veci, čo im
prídu do cesty. O tom, aké reči vedú je lepšie
pomlčať.
My
starší
nejdeme
nikoho
odsudzovať, každý sa za vyslovenie oplzlých
rečí už odsúdil sám. V časoch mladosti našich
otcov a starých otcov, keď končila zábava už
okolo polnoci mládenci sa rozchádzali domov
pekným spevom, ktorý sa rozliehal nočnou
dedinou. Tak mladí včas ráno boli potom
schopní vstať a ísť do práce. Všetci to
chápeme, že doba sa zmenila. Len by sa
nemala meniť tak, aby sa zmenila v nepros6

pech človeka a rodiny. Vieme, že aj v minulosti
boli rôzne huncúctva a udalosti plné vtipu
a humoru, ale boli bez spôsobenia škody.
Ukazuje sa, že v morálke mnohých mladších,
žiaľ aj starších prevláda veľká nezodpovednosť, v správaní sa aj v spoločnosti.
Zmeniť to prevýchovou nie je ľahké a iste to
dlhšie bude trvať. Chvalabohu, že sa ukázala
možnosť, získať pomoc pre lepšiu orientáciu
mladých v ďalšom živote. Boli sme svedkami
v letných mesiacoch, že skupina chlapcov
z našej dediny aj niektorých ďalších obcí,
ukázala, že existuje zmysluplnejší spôsob
života v dobrom kolektíve. V takom kolektíve,
ktorý má svoj zámer, tam môže mladý človek
získať len tie najlepšie vlastnosti a výchovu pre
jeho budúci život. O tom, že sa nám pred rokmi
ani nesnívalo, stalo sa u nás skutočnosťou. Je
naším veľkým prianím, aby tí chlapci, ktorí tak
úspešne a dôstojne reprezentovali našu
farnosť a tým aj obec a Slovensko ďaleko za
hranicami, našli u nás čím viac nasledovníkov
z radov žiakov aj staršej mládeže. My starší
budeme veľmi šťastní a spokojní, keď do
rozšíreného farského domčeka budú za
získaním dobrých poučení v ďalšom živote
a jeho duchovnej náplne prichádzať naše deti
a aj deti z okolitých farností. Chceme sa týmto
naším duchovným otcom p. farárovi J. Garajovi
a p. kaplánovi M. Ucháľovi za ich zodpovednú
a tak krásnu duchovnú prácu s mládežou
srdečne
poďakovať,
popriať
Božieho
požehnania a dobrého zdravia a samozrejme
aj dobrý ochotný kolektív ľudí, ktorí Vám
pomôže ďalší „tour“ zorganizovať.
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Klub dôchodcov

ZAUJÍMAVOSTI

Do Nového roku
Aby ťa nepostihlo nijaké utrpenie
– to ti neželám,
ani to, aby okolo tvojej ďalšej cesty
kvitli samé ruže
a aby po tvojej tvári nestekala nijaká slza,
aby si nikdy neokúsil žiadnu bolesť,
nie, nič z toho ti neprajem do nového roku.
Veď slzy očisťujú srdce, utrpenie zošľachťuje,
bolesť a úzkosť ťa privedú
do spoločenstva s Máriou a Dieťaťom
a ich úsmev ťa naplní dôverou a útechou.
Moje želanie znie skôr takto:
Bárs by si bol vďačný a navždy
uchovával v srdci
drahocennú spomienku na dobré veci
svojho života,
aby si vždy statočne obstál v skúške,
keď sa kríž tvrdo oprie o tvoje plecia,
keď vrchol, ku ktorému treba vystúpiť,
sa zdá nedosiahnuteľný a svetlo nádeje
sa stráca v temnote....
Aby Božie dary v tebe rástli
a celý rok ti pomáhali prinášať radosť a silu
do duší tých, s ktorými ťa spája láska ...
Aby si mal vždy priateľa,
ktorý je bez falošnosti
a je hodný tvojho priateľstva,
ktorý ti dodá dôveru, keď ti sily slabnú
a nedostáva sa ti svetla ...
Aby si vždy vytrval v búrkach
a dosiahol tak výšavy,
aby ťa v radosti aj bolesti stále
sprevádzal láskyplný úsmev vteleného Slova
a aby ťa s Pánom vždy spájala vrúcna láska,
ako si to On s túžbou želá – kvôli tebe.
Írske novoročné želanie
Tento krásny a výstižný novoročný vinš
pochádza z Írskej krajiny, krajiny starých keltov
(ich pôvod je z Ázie). Kelti boli takmer
všadeprítomní v celej západnej a strednej
Európe. Dokonca aj u nás na Slovensku, na
Liptove sa nachádza keltská osada s kultovým
centrom na Havránku.
Výnimočnosť Írska spočíva v tom, že došlo
k akejsi krásnej simbióze starého druitského
náboženstva (keltských pohanských kňazov)

s kresťanskými kňazmi. Boli známi tým, že
vynikali múdrosťou. Svoje učenia si odovzdávali
len v ústnej podobe – zapisovanie tu bolo
zakázané.
Postupne
sa z nich
stávali
kresťanskí kňazi. Umenie tejto krajiny preniklo
do kresťanstva cez nádherné iluminácie, ktoré
boli použité v našich náboženských knihách
(zdobenie kníh ornamentami). Keltské umenie
preniklo do istej miery do nášho secesného
umenia a prejavilo sa výraznejšie v obrazoch
českého umelca Alfonza Muchu, ako prekrásne
kvetinové scenérie, vytvorené okolo ženských
postáv. Na Slovensku môžeme secésny kostol
navštíviť pod názvom „Modrý Kostolík“
v Bratislave (je zasvätený sv. Alžbete).
Íri sú právom hrdí na svojich stredovekých
svätcov. K najznámejším patria sv. Patrik, sv.
Koloman, sv. Kolumbán, sv. Brendan. Sv.
Patrik je dodnes najuctievanejší svätec – ako
patrón Írska. Narodil sa v západnom Anglicku
a ako dieťa bol unesený pirátmi do Írska, kde žil
šesť rokov, ako otrok. V mladistvom veku sa mu
podarilo utiecť späť do otcovského domu a táto
udalosť ovplyvnila jeho životné rozhodnutie stať
sa kňazom. Želanie sa mu splnilo a vrátil sa do
krajiny, kde bol otrokom, aby tam šíril
kresťanstvo. Neskôr sa stal biskupom. Dodnes
sú Íri hrdí na svojho patróna, ktorý učil pohanov
a porovnával
Svätú
Trojicu
pomocou
ďatelinového listu. Tento trojlístok je od tej doby
národným znakom Írska.
Sv. Kolumbán z Hy - narodený v Gartane
v Írsku. V stredoveku bol veľmi uctievanou pos-
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pokračovanie na strane č. 8
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Do Nového roku (pokračovanie zo strany č. 7)
tavou v celej Európe, ako šľachtický mních,
ktorý založil v Írsku niekoľko kláštorov.
Najslávnejší je kláštor v Hy, ktorý sa stal
centrom misii a kultúry. Bol autorom hymien
a modlitieb za dobré počasie. Okrem toho liečil
rôzne choroby. Dnes už jeho Kult je
obmedzený
len
na
Írsko
a Škótsko.
Vychádzajúc z tohto článku želajme si všetci

vrúcne, aby sa odstránilo všetko, čo delí
cirkevné spoločenstvá a jednotlivé národy a aby
rozličné tradície a kultúry sa navzájom dopĺňali
zo svojho spoločenského bohatstva. Tieto
duchovné hodnoty nech pomáhajú dnešným
generáciám vo vzájomnej úcte a pokoji, aby
prispeli k šťastnej budúcnosti človeka na zemi.
Mária Anderssonová.

Vianoce prichádzajú aj v iných krajinách!
V Anglicku – zvyknú jesť moriaka a známy
slivkový puding. Nechýbajú ani vetvičky imela
a cezmínu, ktoré vešajú nad dvere. Vraj, kto sa
pod nimi s niekým stretne môže dostať bozk.
Vo Francúzsku – na Štedrý večer stavajú
jasličky z hlinených figúriek predstavujúcich
Pannu Máriu, Jozefa s dieťatkom, pastierov,
zvieratká aj Troch kráľov, ktorých pristavia na
ich sviatok. Stôl zdobí zákusok – krémová rolka
v tvare dreveného polienka, alebo kmeňa
stromu, ktorý sa tiež nazýva „Buche de Noel“.
V Taliansku – sa na Vianoce želá „Buon
Natale“, teda „Dobré narodenie Pána“. V izbách
pri jasličkách večerajú pred polnočnou omšou
a ešte raz na druhý deň. Pochutia si vždy na

vianočnom koláči, „Panettone“. Na darčeky deti
čakajú až do 6. januára, ktoré im nosí
trojkráľová bosorka „La Bepana“.
Vo Švédsku – je výnimočný sviatok už 13.
december, sviatok sv. Lucie, nositeľky sveta.
Zavčas rána sa oblečie dievča do bieleho rúcha
so sviečkovou korunou na hlave a prinesie
ostatnej rodine pečivo, chlebíčky a kávu do
postele. Atď.
Čo Vám však nakoniec priať? Snáď len toľko.
Nech Vaše domovy žiaria vzájomnou láskou
a porozumením.
Anna Macková

DUCHOVNÉ SLOVO

Nebojte sa! Zvestujem Vám veľkú
radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa Vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
(Lk 2, 10 – 11)

Nech sa Ježiš – Láska, ktorý prišiel na túto
Zem neustále rodí v našich srdciach a otvára
ich pre každého. Prajeme Vám, aby ste si
každý deň v srdci hovorili a prežívali: „
Narodil sa kvôli mne a je môj Spasiteľ
a Záchranca.“
Vaši duchovní otcovia
Ján a Miloš
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Bohoslužobný poriadok počas vianočných sviatkov vo farnosti LUDROVÁ
(14. XII. 2008 – 6. I. 2009)
!!!!! tučne vytlačené dni sú prikázané sviatky !!!!!
Dátum

14. XII.

Ne

15. XII.

Po

III. adventná nedeľa

16. XII

Ut

17. XII.
18. XII.
19. XII.
20. XII.

St
Št
Pi
So

d – detská sv. omša
m - mládežnícka

21. XII.

Ne

22. XII.
23. XII.

Po
Ut

24. XII

St

25. XII.
26. XII.
27. XII.

Št
Pi
So

28. XII.

Ne

29. XII.
30. XII.

Po
Ut

1. I.

Št

2. I.
3. I.

Pi
So

4. I.

Ne

5. I.
6. I.

9:15

8:00

17:00

18:00

17:00 d
18:00 m
7:30

17:00 d
17:00
18:00 m

IV. adventná nedeľa

9:15

8:00

Od 8:00 návšteva chorých v celej farnosti

17:00

(štedrý deň)
polnočné sv. omše
Narodenie Pána
Sv. Štefana, prvého mučeníka
Sv. Jána, ap. a evanjelistu
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(odpustová slávnosť v Štiavničke 10:30)

7:30
24:00
9:15
9:15
7:30

7:00
18:00
7:30
24:00
8:00
8:00
7:30

9:15

8:00

17:00
Sv. Silvestra, pápeža

St

Liptovská
Štiavnica

17:00
spoločná. sv. spoveď vo všetkých kostoloch 15:30 17:00

31. XII.

Ludrová

9:15

18:00
8:00

Štiavnička

10:30
17:35
18:00
17:00 d
18:00
18:00 m

10:30
17:35
18:00
17:00
24:00
10:30
10:30
10:30
17:35
18:00
17:00
10:30

Vo všetkých sv. omšiach zhodnotenie roka + ďakovná pobožnosť s požehnaním
Ludrová, Lipt. Štiavnica: od 23:30 eucharistická poklona a novoročná pobožnosť
Panny Márie Bohorodičky

9:15

8:00

18:00
7:30

17:00
18:00

2. nedeľa po narodení Pána

9:15

8:00

Po

detské sv. omše začnú po vianočných prázdninách

17:00

Ut

Zjavenie Pána

9:15

JASLIČKOVÉ SLÁVNOSTI

8:00

10:30
17:35
18:00
10:30
17:35
18:00
10:30
17:35

št 25. XII. v Ludrovej o 14:00; v Liptovskej Štiavnici o 15:00
pi 26. XII. v Štiavničke o 14:00

POŽEHNANIE PRÍBYTKOV
Záujemci budú mať na bráničke priviazanú MODRÚ stuhu
(stuhu si môžete vyzdvihnúť v kostole, prípadne vyrobiť )
Podmienky:
1. trpezlivosť, rodín je veľa
(približné mapy kadiaľ pôjdeme budú na výveskách kostolov)
2. nikomu žiadny alkohol
3. nikomu žiadne peniaze
(kto chce prispieť finančne – nech tak urobí v kostole do zvončeka)

DOBRÁ NOVINA
Záujemci budú mať na bráničke priviazanú ŽLTÚ stuhu
(stuhu si môžete vyzdvihnúť v kostole, prípadne vyrobiť )

pi 26. XII. Ludrová:

13:00 – 20:30

so 27. XII. Ludrová
8:30 – 20:30
Lipt. Štiavnica 8:30 – 20:30
ne 28. XII. Štiavnička

14:00 – 20:30

po 29. XII. Lipt. Štiavnica 16:00 – 20:30
ut 30. XII. podľa vyhlásenia v oznamoch

Ludrová: št 25. XII. od 15:00
pi 26.XII. od 14:00 (ak bude treba)
Liptovská Štiavnica: pi 26. XII. od 13:00
Štiavnička: pi 26.XII. od 14:30
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OKIENKO ZŠ A MŠ

Základná škola
Ani sme sa nenazdali a na dvere už klopú
najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Od
začiatku školského roka až do tejto chvíle,
prebehlo v našej malej školičke veľmi veľa
zaujímavých akcií ako napríklad: týždeň
zdravej výživy, návšteva tvorivých dielní
a ľudových remesiel v Liptovskom múzeu,
rôzne výtvarné súťaže, bežecká súťaž,
návšteva
divadielka,
vystúpenia,
predvianočné posedenie s rodičmi a starými
rodičmi a iné. Mnohé akcie boli uverejnené i v
časopisoch Maxík, Vrabček a v Učiteľských
novinách. Zapojili sme sa
do súťaže
v Slovenskom rozhlase na tému Vesmír, za
čo sme boli odmenení knihou.
Taktiež sú rozbehnuté projekty: Športová
príprava detí, Nebojím sa školy, Pošta pre
kamaráta.

Nedá sa tu o všetkom podrobne písať,
preto kto má záujem, bližšie sa o dianí v
škole dozvie na internetovej stránke Ludrovej
(www.ludrova.sk).
Za náš najväčší úspech považujeme
finančnú podporu projektu od KONTA
ORANGE na vybudovanie izby ľudových
tradícií. Touto cestou by sme Vás naši milí
spoluobčania chceli poprosiť, ak máte
zaujímavé veci, ktoré sú ľudového
charakteru a pripomínajú nám našu
minulosť, aby ste ich nezahadzovali, ale
priniesli k nám do školy. Budeme veľmi
radi, keď si aj takouto cestou uctíme našu
históriu a tradície.
Všetkým Vám prajeme krásne a ničím
nerušené sviatky.
(sf)

Materská škola
Veselý je život náš, keď prichádza Mikuláš...
Aj do materskej školy v Ludrovej v piatok
05.12.08 prišiel sv. Mikuláš. Deti 1. a 2.triedy
ho privítali básničkami, pesničkami, tančekom
o snehovej vločke, a tak dokázali, že sú
šikovné a zaslúžia si balíček od sv. Mikuláša.
Ale deti čakalo ešte jedno prekvapenie. Pod
vianočným stromčekom bola bohatá nádielka
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nových hračiek. Veľkú radosť mali nielen deti,
ale aj rodičia, ktorí sa zúčastnili besiedky.
Veľká vďaka patrí sponzorom tejto akcie –
Rodičovskému združeniu MŠ Ludrová,
Obecnému úradu a PD Ludrová
Tatiana Ondrejková – riaditeľka MŠ Ludrová
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OBRAZOVÉ SPRÁVY

Divadielko o sv. Mikulášovi

Hokejbalová liga v plnom prúde

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Ludrovej
Vás pozývajú na

„10.Obecný ples“
Termín: sobota 24. januára 2009
Čas:
19:00 hod.
Miesto: Kultúrny dom Ludrová
Hudba: L Ú Č E
Vstupenky v cene 400,-Sk / 13,28 € (prípitok, večera, káva, víno) v predpredaji na OcÚ od 02. 01. 2009.
Vstup v spoločenskom oblečení!

Neprehliadnite!
OŠK Ludrová, Vás pozýva na Štefanskú zábavu, dňa 26. 12. 2008 o 19.30 hod v KD Ludrová. Okrem
živej hudby je pripravená bohatá tombola. Vstupné 30,- Sk. Hudba L E G O.
OŠK Ludrová, odbor turistiky, Vás pozýva na „Trojkráľový výstup na Ostrô.“ Novoročný turistický
výstup pre všetky vekové kategórie sa uskutoční 6. januára 2009. Zraz účastníkov výstupu bude o 11.00
hod na vyšnom konci obce (pred Janigov).
Vydáva Obec Ludrová. Redakčná rada občasníka: Peter Dutka (pd), Jozef Janiga (jj), Jozef Vandák (jv), Mgr. Soňa
Firicová. Sadzba: RNDr. Dušan Dírer. Redakcia občasníka má sídlo na Obecnom úrade v Ludrovej. Internet:
www.ludrova.sk/hlasnik. Neprešlo gramatickou úpravou.
Povolené OÚ v Ružomberku pod reg. č. OÚ-2/1997. Vytlačila Tlačiareň EPOS Ružomberok.
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