
SPRAVODAJCA MIESTNEJ 
SAMOSPRÁVY V lADCOCh

Èíslo:  5.      október 2005

LADECKÉ 
ZV ESTI 

Po historicky prvých voľ-
bách do orgánov samo-
správnych krajov (Vyššie 
územné celky) v roku 2001 
sú tie tohoročné už v plnej 
príprave. 
Harmonogram stanovuje, 
že starosta obce utvorí vo-
lebné okrsky a určí volebné 
miestnosti do 17. októbra. 
Potom sa do 20. októbra 
vytvoria zoznamy voličov 
a vymenujú zapisovatelia 
okrskov. Do 1. novembra 
sa stretnú okrskové komisie 
na prvom zasadaní a obec 
doručí voličom oznámenie 
o čase a mieste konania 
volieb. 
Dôležitý pre občana – voli-
ča je 11. november. Vtedy 

VOĽBY DO VÚC BUDÚ 26. NOVEMBRA 2005
budú uverejnené  mená 
– zoznamy kandidátov do 
zastupiteľského orgánu 
a pre voľby predsedu. 
Potom nasledujú rôzne ad-
ministratívne úkony, ktoré 
sú pre občanov menej dôle-
žité, ale pre riadny priebeh 
volieb potrebné. Voľby sa 
konajú iba počas jedného 
dňa: 26. novembra 2005 
(sobota).
Keďže Ladecké zvesti č. 
6 vyjdu až v decembri, pre 
výber kandidátov sa budú 
musieť občania – voliči 
rozhodnúť na základe iných 
propagačných prostriedkov 
najmä vo vývesných tabu-
liach a potom na volebných 
lístkoch.

MEDZINÁRODNÁ ŠESŤDŇOVÁ 
MOTOCYKlOVÁ  SÚŤAŽ

Medzinárodná šesťdňová motocyklová súťaž sa konala v dňoch 
11. – 18. septembra v Považskej Bystrici už po štvrtýkrát. Predtým 
v rokoch 1977, 1982 a 1991. Tento jubilejný 80. ročník sa konal 
prvý raz na pôde samostatného Slovenska. Pre nás – obyvateľov 
Ladiec je významný skutočnosťou, že pretekárov sme privítali aj 
v našom chotári a to piaty deň – 17. septembra na trase po poľných 
a horských terénoch z Považskej Bystrice cez Belušu – Ladce 
(popod Kavčiar), do Horných Ladiec. Potom cez Horné Ladce 
Za horu k Mostku, okolo chát na Podlavičky, okolo Pajty a okolo 
Drcovej, cez Hložské lúky (na Mojtínsku cestu), Belušské Slatiny 
– Čelkova Lehota – Domaniža do Považskej Bystrice. Pretekárov 
sme privítali aj v šiesty deň 18. septembra na skrátenej trati: 
Považská Bystrica – Beluša – Ladce – Belušské Slatiny – Sverepec 
(areál Národného cross centra).
Dňa 17. septembra trať merala 280 km, na druhý deň 56 kilometrov. 
Dňa 18. septembra okrem skrátenej trate absolvovali pretekári 
záverečný motokrosový test (10 kôl, každé 1,5 km).
Ladčania prejavili o šesťdňovú veľký záujem. Okolo trate sme 
videli fanúšikov tohto náročného športu všetkých kategórií a veku. 
Vo svetovej trofeji skončilo družstvo Slovenska na 6. mieste, čo sa 
pokladá za úspech. Juniori boli o čosi úspešnejší, na piatom mieste. 
Pre úplnosť: Svetovú trofej juniorskú súťaž vyhrali Taliani.

Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom zasadaní 21. septembra t. 
r. schválilo niekoľko význam-
ných opatrení. 
TJ Tatran Ladce predložila obci 
návrh na zmluvu o prenájme 
nebytových priestorov v Dome 
kultúry – šatne a sociálne zaria-
denia a prenájme tribúny a pri-
ľahlých ihrísk. Obec prenajme 
tieto nehnuteľnosti telovýchov-
nej jednote na desať rokov za 
ročný prenájom 24 000 Sk. 
Cieľom tohto zámeru je po-
silniť ekonomickú subjektivitu 
TJ Tatran cementáreň Ladce, 
sprehľadniť finančné toky vo 
vzťahu k daňovému úradu, obci 
a sponzorom a tým aj zhospo-
dárniť činnosť TJ. 
Poslanci návrh schválili a pove-
rili starostu zmluvu podpísať. 
Potom prerokovali žiadosť 
vlastníkov bytov bytovky č. 397 
o napojenie na obecný vodo-
vod. Poslanci žiadosti vyhoveli 
s podmienkou, že obci vlastníci 
bytov refundujú náklady na zria-
denie vodovodnej prípojky. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
navýšenie úveru v DEXIA ban-
ke Považská Bystrica vo výške 
750 000 Sk na doplatenie zvyš-
nej čiastky firme ARIA Ilava, 
za realizáciu trasy plynovodu 
v Horných Ladcoch – cesta do 
lomu. 
V ďalšom programe sa zastu-
piteľstvo zaoberalo žiadosťou 
firmy Kamenivo Slovakia, s. 
r. o. o prenájom pozemku na 
zriadenie cesty v lokalite Za 
Váhom. Požadujú zvýšiť dobu 
prenájmu na 10 rokov, pretože 
všetci ostatní vlastníci po-
zemkov prenajali pozemky na 
takúto dobu. Poslanci žiadosti 
vyhoveli a zmluvu z 5 rokov 
predĺžia na 10 rokov.
Obecné zastupiteľstvo preroko-
valo a schválilo zámer zriadiť vo 
voľných priestoroch Materskej 
školy súkromné detské jasle. 
Vzhľadom na veľký záujem 
predajcov o termíny predaja 
v Dome kultúry obecné zastupi-
teľstvo schválilo ďalší predajný 
deň. Teraz to bude v utorok, 
stredu a štvrtok. 
Potom obecné zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie správu 
hlavného kontrolóra obce 
o kontrolnej činnosti za 2. a 3. 
štvrťrok 2005. Vypočulo si sprá-
vu o plnení rozpočtu za polrok. 
Konštatovali, že rozpočet je 
v zásade vyrovnaný a hlavné 
položky rozpočtu sa vyvíjajú 

SCHVÁLILI ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
v súlade s návrhom. 
Prerokovaním a schválením 
Všeobecne záväzného na-
riadenia obce o územnom 
pláne obce sa urobila bodka 
za niekoľko rokov trvajúcou 
prípravou územno-pláno-
vacej dokumentácie obce. 
Ladce ako obec s počtom 
obyvateľstva nad 2000 je zo 
zákona povinná mať spra-
covaný územný plán, ktorý 
je hlavným dokumentom 
usmerňujúcim a regulujúcim 
všetku stavebnú činnosť 
v obci, jej ďalší stavebný 
rozvoj a ochranu životného 
prostredia. 
Územný plán rieši obec ako 
jeden komplexný a organi-
začný celok s vytvorením 
optimálneho životného 
prostredia. Vzhľadom na svo-
ju výhodnú dopravnú polohu 
majú Ladce ideálny potenciál 
rastu hospodárskych aktivít 
a s tým súvisiaci nárast poč-
tu obyvateľstva a potrebu 
bytovej výstavby. Základnú 
urbanistickú koncepciu 
ovplyvňuje už založená 
obostavaná komunikačná 
sieť. Ťažiskovým priestorom 
je centrum obce, kde budú 
vrcholiť kompozičné a orga-
nizačné väzby, sídla: Obec-
ný dom v bývalej Základnej 
škole, navrhovaný kostol v 
„Pánskej záhrade“, obchod-
ná vybavenosť a služby 
na križovatke, pamiatkovo 
chránený Kaštieľ s parkom 
a Dom kultúry s priľahlými 
športoviskami. 
Kompletizácia centra sa bude 
riešiť intenzifikáciou a skva-
litňovaním existujúcich 
priestorov a väzieb medzi 
nimi.  Aby sa dosiahol tento 
ambiciózny a pre Ladce veľmi 
dôležitý cieľ, je preň potrebná 
široká podpora občanov. 
Územný plán si môžu ob-
čania pozrieť na obecnom 
úrade (č.151).
V tejto súvislosti poslanci 
schválili úpravu rozpočtu 
umožňujúcu dofinancovanie 
územného plánu. 
Na záver prerokovali ďalší 
postup pri príprave výstavby 
kostola, kde doporučili zadať 
vypracovanie architektonickej 
štúdie. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce
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O D P O V E D E 
NA OTÁZKY 

OBČANOV

Skôr ako predstavíme nové 
využitie bývalého zdravot-
ného strediska, je treba 
objasniť, komu táto budova 
patrila. Do roku 1997 patri-
lo stredisko štátu v správe 
Ústavu národného zdravia 
v Ilave. Po roku 1997 Ne-
mocnici s poliklinikou v Ila-
ve, ako to potvrdzuje list 
vlastníctva č. 608.
V roku 2003 na zákla-
de kúpnej zmluvy získal 
budovu Miroslav Illo zo 
Sverepca. Takže zdravot-
né stredisko nikdy obci 
nepatrilo i keď sa asi pred 
5 rokmi obec snažila bu-
dovu získať za symbolickú 
cenu 1 Sk. Ministerstvo 
zdravotníctva nakoniec 
nesúhlasilo. Budova bola 
vtedy už tak devastovaná, 
že na jej rekonštrukciu (i na 
kúpu) by boli náklady príliš 
vysoké. Aj spôsob využitia 
nebol ujasnený, pretože 
v obci sa disponovalo do-
statkom priestorov (Dom 
kultúry, Materská škola). 
Okrem toho je dobre fun-
gujúca ambulancia lekára 
v cementárni. Otázka zria-
denia zubnej ambulancie 
závisí od podnikateľského 
rozhodnutia konkrétnych 
lekárov. To isté sa týka aj 
zriadenia lekárne. Obec 
na budovanie priestorov 
pre podnikateľské aktivity 
peniaze nemá. 
Nový vlastník budovy Mi-
roslav Illo požiadal obecný 
úrad o vydanie stavebného 
povolenia na prestavbu tej-
to budovy na polyfunkčný 
objekt s touto náplňou:
Na prízemí budú dve, za-
tiaľ neupresnené predajne 
so skladovým zázemím, 
kanceláriou a sociálnym 
príslušenstvom. Vstup do 
predajní bude zo zadnej 
strany budovy, teda z no-
vovznikajúcej ulice. 
Na poschodí budú nájom-
né kancelárie, priestory pre 
firmu.
V podkroví bude samostat-
ný štvorizbový byt. Veríme, 
že sa pánu Illovi podarí zá-
mer čím skôr uskutočniť.

PRESTAVBA BÝVALÉHO 
Z D R A V O T N É H O 

STREDISKA

Roky 2003 – 2005 boli v individuálnej bytovej výstavbe 
v našej obci úspešnejšie ako roky 1990 – 2002 dovedna. 
Zvýšené tempo nemožno síce porovnať so šesťdesiatymi 
až osemdesiatymi rokmi, poteší však architektonická nápa-
ditosť i používané kvalitné i keď poriadne drahé stavebné 
materiály. 
V týchto troch rokoch sa dokončilo, začalo stavať alebo je 
pred dokončením dovedna 17 rodinných domov. Kto pre-
chádza cez obec, vidí množstvo prestavieb, rekonštrukcií 
a iných úprav jestvujúceho bytového fondu. Takto si najmä 
mladí riešia svoje bytové problémy. 
Značné rodinné investície predstavujú aj zavádzanie plynu, 
vodovodu, stavby chatiek, oplotenia, hospodárske stavby 
a 11 nových garáží. Pribudli aj nové žumpy – a čo nás naj-
viac teší - aj nové čističky odpadových vôd. 
Príslovečná slovenská pracovitosť je očividná. Pri dnes fi-
nančne náročnej výstavbe stavebníkom najviac pomohli vý-
hodné pôžičky, stavebné sporenie, práca v zahraničí, dobré 
mzdy v cementárni a hlavne usilovné ruky stavajúcich a ich 
rodinných príslušníkov.

PREKVAPUJÚCE MNOŽSTVO NOVOSTAVIEB

KOYŠOVE LADCE BUDÚ 21. OKTÓBRA 2005
Známa súťaž v umeleckom pred-
nese pôvodnej slovenskej ľúbost-
nej poézie na počesť nášho rodá-
ka Pavla Koyša bude 21. októbra 
t. r. (piatok) v Dome kultúry za 
účasti recitátorov takmer z celé-
ho Slovenska. Vyhlasovateľom 
je opäť Klub priateľov poézie 
Pavla Koyša v Bratislave, Po-
važské osvetové stredisko v Po-
važskej Bystrici a Obecný úrad 
v Ladcoch. Spoluusporiadateľmi 
sú Spolok slovenských spisova-
teľov v Bratislave a Považská 
knižnica v Považskej Bystrici. 
Cieľom súťaže je podporovať 
a rozvíjať záujem najmä mládeže 
o pôvodnú slovenskú ľúbostnú 
poéziu, vytvoriť priestor pre 
konfrontáciu a tvorivý dialóg 
všetkých záujemcov o túto čin-
nosť. 
V štruktúre súťaže sa nič ne-
zmenilo. Súťaží sa v troch kate-

góriách: 
3. kategória sú žiaci 8. – 9. roční-
kov ZŠ, ZUŠ a Gymnázií
4. kategória je pre študentov SŠ, 
SOU  
5. kategória pre dospelých ob-
čanov.
Súťažné vystúpenia hodnotí 
porota, ktorú menuje Klub pria-
teľov poézie Pavla Koyša. Prví 
traja v každej kategórii dostanú 
diplomy a vecné ceny, všetci 
súťažiaci Pamätné listy. 
Celá súťaž má i kultúry a spolo-
čenský ráz. Začne sa položením 
kytíc k buste básnika Pavla Koy-
ša, pokračuje kultúrno-spoločen-
ským stretnutím s významnými 
slovenskými literárnymi, diva-
delnými umelcami a ďalšími vý-
znamnými kultúrnymi činiteľmi 
Slovenska. Na túto časť stretnu-
tia je prístup všetkým občanom. 
Srdečne ich pozývame.

Odborné učilište Ladce sa po dlhých rokoch dočkalo významnej 
finančnej dotácie na kapitálové výdavky. Bude rekonštruovať 
existujúce priestory dielne  a kotolne, v časti ktorých vznikne nová 
školská kuchyňa a jedáleň s dennou kapacitou 150 hlavných jedál. 
Pre vyučovanie telesnej výchovy sa vytvorí telocvičná miestnosť, 
kde sa okrem telesnej výchovy budú realizovať aj rôzne voľnočaso-
vé aktivity a na svoje si prídu aj ladeckí stolní tenisti. Najvýznam-
nejšou zmenou však bude výstavba nových ubytovacích priestorov 
s kapacitou cca 50 miest. Vzniknú ubytovacie bunky pre troch 
žiakov so sociálnym zázemím. V priestoroch domova mládeže bude 
tiež spoločenská miestnosť a zdravotný úsek. Odborné učilište tak 
konečne po rokoch zabezpečí svoj chod výhradne vo vlastných 
priestoroch a cirkevné priestory, ktoré prenajímame od roku 1990 
budeme môcť vrátiť pôvodnému majiteľovi. Je dosť možné, že 
v školskom roku 2007/2008 bude výstavba ukončená. Pedagogic-
kí pracovníci a žiaci týmto ďakujú Krajskému školskému úradu 
v Trenčíne, že pochopil nevyhnutnosť tejto výstavby a významne 
napomohol pri zabezpečení finančných prostriedkov na MŠ Slo-
venskej republiky. 

PaedDr. V. Hromek

UČNI BUDÚ BÝVAŤ KULTÚRNEJŠIE 
A VO VLASTNOM

Narodené deti:
Viktória Zúbeková

Narodenej prajeme v  živote 
zdravie a  šťastie, rodičom 
spokojnosť a  radosť zo svojho 

potomka. 

Zomreli:
Pavel Janešík (49)
Anna Králová (79)

Viktor Pražienka (85)
Smútime nad občanmi, ktorí 
nás navždy opustili. Pozostalým 

vyslovujeme sústrasť. 

Jubileá:

85. rokov
sa v  najbližších dňoch dožívajú 

Anna Kvasnicová 
(14. októbra) a  Rozália Koyšová 

(1. novembra).

80. rokov
oslávia Mária Janíková 

(2. novembra) a  Anna 
Dorociaková (29. novembra).

50. výročie sobáša
si pripomenú Rudolf Čemeš 
s  manželkou Emíliou, rod. 
Potočnou (22. októbra), Jozef 
Závacký a  Veronika, rod. 
Záhradníková (22. októbra), 
František Ištvánik a  Nadežda, 

rod. Klobučníková 
(12. novembra)

25. výročie sobáša
Ján Raček a  Daniela, rod. 

Cahelová (4. októbra)
Miroslav Váň a  helena, rod. 

Filová (16. októbra)
Miroslav Koyš a  Janka, rod. 

Porubčanová (25. októbra)
Všetkým želáme veľa zdravia, 
šťastia a  spokojnosti do ďalších 

rokov života.

ROZŠIRUJÚ PAMÄTNÚ 
SIEŇ

Pamätnú sieň  obce Ladce 
umiestnenú v prístavbe Domu 
kultúry ako stálu expozíciu rozši-
rujú o ďalších 8 panelov. Obsah 
je venovaný najviac najnovšej 
histórii obce. Na paneloch budú 
umiestnené mapy z 19. storočia, 
z tridsiatych rokov 20. storočia 
i najnovšia mapa Ladiec a Tune-
žíc i nedávno schválený územný 
plán obce. Návštevníci ďalej uvi-
dia kultúrno-spoločenské podu-
jatia od roku 1990, rozvoj obce 
za jednotlivé volebné obdobia, 
fakty a obrazy z modernizácie 
Považskej cementárne, a.s.



Kam sa dostalo poľnohospodárstvo za posledných zhruba 
desať rokov je všeobecne známe. Starosti má aj výrobné 
stredisko Poľnohospodárskeho družstva v Ladcoch. Pre-
chádzajú zmenami tak, ako všetky zložky našej ekonomiky. 
Znižujú sa stavy pracovníkov, kumulujú a sústreďujú funk-
cie a pracovné náplne. 
Napriek pôvodnému zámeru nechovať ošípané (pre nízku 
predajnú cenu) chovajú v Ladcoch 400 ošípaných. Celko-
ve sa im darí, pretože denný prírastok na váhe je okolo 60 
dekov. To znamená, že do predaja pôjdu niekedy začiatkom 
decembra t. r.
Centrom pozornosti chovateľov v Ladcoch je aj 100 dojníc. 
Za uplynulú časť roka dosiahli priemernú dojivosť 13,5 litra 
na dojnicu, čo by mohlo byť 4 900 litrov za rok (minuloročná 
bola 4 286 litrov). Okrem dojníc chovajú 90 kusov mladého 
dobytka. 
Známa pravda, že rastlinná výroba podmieňuje živočíšnu, 
sa prejavila v reálnom hospodárení. Napr. návrat k chovu 
ošípaných je podmienený dostatkom krmiva, ktoré ak je 
vlastnej výroby, chov zlacní. 
Žatva na našom poľnohospodárskom stredisku dopadla 
takto:
Pšenica ozimá bola vysiata na honoch U brvna, Horekončie, 
Skalka, Daňove nivy, Za Váhom – celkom 87 hektárov. Zo-
brali 3 260 q, priemerne 37,47 q na hektári.
Jačmeň jarný na parcele Rudiny (24 ha) mal priemernú úro-
du 32,45 q z hektára, celkom 78 ton.
Repka olejná vysiata na parcele Rúbanica na výmere 49 ha. 
Výroba 1 396,5 q – priemerne na hektári 28,5 q. 
Hrach siaty – parcela Mocovce 12 hektárov. Úroda celkom 
240 q, priemerne na hektári 20 q.
Ďakujeme poľnohospodárom za ich obetavú prácu, ktorú 
musia vykonávať v ťažkých ekonomických (i psychických) 
podmienkach.

BOJ DRUŽSTEVNÍKOV O PROSPERITU

ZAZNAMENAlI SME

Dňa 16. augusta 2005 nav-
štívila Považskú cementá-
reň, a.s. politička, poslan-
kyňa NR SR a predsedkyňa 
Slobodného fóra, Zuzana 
Martináková v sprievode 
svojich troch spolupracov-
níkov. Pracovné stretnutie 
s generálnym riaditeľom 
PCLA sa uskutočnilo v za-
sadacej miestnosti generál-
neho riaditeľstva za účasti 
starostu obce. Generálny 
riaditeľ Ing. Barcík stručne 
oboznámil prítomných s roz-
vojom cementárne po jej 
privatizácii. Potom si hostia 
prezreli závod a lom Butkov.

NÁVŠTEVA POLITIČKY

Dňa 26. augusta t. r. sa 
konala spomienková 
slávnosť pri príležitosti 
61. výročia Slovenského 
národného povstania. 
Prítomní, ktorí sa zhromaždili 
pri pomníku padlých v druhej 

OSLAVA VÝROČIA SNP

svetovej vojne, si vypočuli 
slávnostný príhovor Ing. 
Karola Horkého, predsedu 
ZO SZPB v Ladcoch. Potom 
zástupcovia obce a SZPB 
položili k pomníku vence. 
Pri slávnosti účinkovala 
dychová hudba Ladčanka.

Deti Základnej školy v Lad-
coch mali možnosť v prvý 
prázdninový týždeň prísť si do 
školy zašportovať a zabaviť 
sa. Učitelia pre nich pripravili 
program, ktorého hlavným 
cieľom bol pohyb. Deti si 
vyskúšali svoju rýchlosť na 
prekážkovej dráhe pre cyklis-
tov a korčuliarov, súťažili vo 
futbale, basketbale, volejbale 
a vybíjanej. 
Žiaľ, počasie nebolo vždy 
také, aké by si priali a tak ani 
opekačka na Klárke, na ktorú 
sa tešili, sa nekonala. Vtedy 
si mohli zahrať na počítačoch 
a pozrieť videá. 

SPOMIENKA NA PRVÝ 
PRÁZDNINOVÝ TÝŽDEŇ

MATERSKÁ ŠKOLA
V Materskej škole nenastali 
nijaké personálne, ani nija-
ké podstatnejšie zmeny. 
Školu vo všetkých oddele-
niach navštevuje dovedna 
82 detí. Podľa veku sú roz-
delené do oddelení:
Najmladšia veková skupina 
19 detí (uč. Jana Pikálková, 
Alena Kukučková)
Stredná veková skupina 23 
detí (uč. Gabriela Záhrad-
níková, Andrea Kotrasov 
1. najstaršia skupina 19 
detí (uč. Tatiana Kukuliašo-
vá, Anna Grman
2. najstaršia skupina 21 
detí (uč. Irena Gajdošíko-
vá, Alena Svádová)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Celkový počet žiakov je 
259. Z toho v ročníkoch 1. 
– 4. je 110 žiakov a v roční-
koch 5. – 9. je 149 žiakov. 
Prvákov je 31 a chodia do 
jednej triedy.
V Základnej škole sme 
opäť zaznamenali veľkú 
výmenu vyučujúcich. Ešte 
1. marca na ročníky 1. – 4. 

5. SEPTEMBER V ŠKOLÁCH
nastúpila Mgr. Ingrid Lysá-
ková (z Ilavy) a 23. mája t. 
r. Mgr. Mária Balážová. Od 
1. septembra prišli z Dubni-
ce nad Váhom Mgr. Ingrid 
Šištíková (telesná výchova, 
angličtina), Mgr. Viera Pá-
lešová (fyzika, technické 
vyučovanie), Mgr. Mária 
Milanovič (matematika, 
občianska výchova), z Po-
važskej Bystrice prišla 
Mgr. Alena Nováková (slo-
venský jazyk, francúzsky 
jazyk) a z Ladiec Elena 
Gajdošíková (chémia, prí-
rodopis). 
Vítame ich v obci a želáme 
im úspechy v ich ťažkej 
a zodpovednej práci. 

ODBORNÉ UČILIŠTE
Celkom 182 žiakov (124 
chlapcov, 58 dievčat) je 
rozdelených podľa odbor-
nosti: murári (27), maliari 
(27), stolári (29), stavební 
zámočníci (19), krajčírky 
(29), záhradníci (28), služ-
by (15) , kuchári (8). Z pro-
fesie kuchári je 5 chlapcov 
a 3 dievčatá.

ÚSPECH SILVIE JANEŠÍKOVEJ 

Obecná knižnica v Ladcoch 
je bohatšia o niekoľko kníh 
vďaka sponzorskému daru 
Považskej cementárne, a.s. 
vo výške 10 000 Sk. 
Voláme vás, prídite si vybrať 
z rozšírenej ponuky knižnice 
vždy v pondelok a piatok 
v popoludňajších hodinách. 

Nové prírastky:
D. Brown - Anjeli a démoni
 - Da Vinciho kód

        - Bod klamu
Robertsová - Útes
    - Na konci rieky
    - Len vydrž snívať
    - Odvaha snívať
    - Už môžeš snívať

KNIŽNICA JE BOHATŠIA

Žiačka Základnej školy v Ladcoch (reprezentujúca Zá-
kladnú umeleckú školu v Ilave) Silvia Janešíková dosiah-
la úspešný výsledok na výtvarnej súťaži Bohúňová paleta 
poriadanej Ministerstvom školstva SR v Dolnom Kubíne. 
Na 8. ročníku tejto výtvarnej súťaže jej udelili Čestné 
uznanie. 
Blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy 
a obce.

D. Steel - Ozveny
              - Bezpečný prístav
B. Bickmorová - Hlboko v srd-
ci
M. Hamzová - Vôňa karame-
liek
T. Vasilková - Ja a on
      - Cukor a soľ
S. Brown - Závisť
 - Vstupenka do neba

Výber je, pravdaže väčší. 
Veď naša knižnica má naj-
väčší knižný fond z obec-
ných knižníc v bývalom 
okrese Považská Bystrica. 
Radi vás privítame: 
Pondelok 14.00 – 16.00 hod.
Piatok 14.00 – 16.00 hod.



Čiastočné hodnotenie do-
terajšieho priebehu (do 25. 
septembra) futbalových 
súťaží a účinkovanie našich 
päť družstiev v nich nás po-
teší i sklame. 
Najúspešnejšie si počína 
družstvo dospelých v I. 
triede. Do 25. septembra 
sme zaznamenali väčšinou 
úspešné výsledky vychádza-
júce z dobrých výkonov. Li-
chotivé je aj umiestnenie na 
prvom, či treťom mieste, čo 
sme tiež dávno nezažili. 

Výsledky:
Ladce – Dúlov 5 : 1
Lazy – Ladce 0 : 2
Ladce – Prejta 3 : 0
Papradno – Ladce 1 : 2
Brvnište – Ladce 1 : 1
Ladce – Pruské 5 : 0
Horovce – Ladce 2 : 1
Ladce – Ilava 1 : 2 !!

FUTBALOVÁ SPOKOJNOSŤ I SKLAMANIE
Beluša – Ladce 1 : 1
Najlepšími strelcami boli Br-
táň (8), Jamrich (5), Martinka 
(3), Marián Habánek (3).
Spokojnosť bola aj so star-
šími žiakmi, ktorí boli 25. 
septembra na 5. mieste v I. 
triede, čo bol stred tabuľky. 
Získali 19 bodov a aktívne 
skóre 22 : 17.
Mladší žiaci sa vo svojej 
súťaži v I. triede „usadili“ na 
poslednom mieste. 
Trápia sa aj dorastenci. Hrajú 
zo všetkých ladčianskych 
družstiev najvyššie – v V. 
lige. Do uvedeného dátumu 
boli zo 16 družstiev na 11. 
mieste s 8 bodmi a pasívnym 
skóre 11 : 15.

Viac sa očakávalo aj od muž-
stva Tunežíc v III. A triede. 
Z 10 účastníkov súťaže bolo 
na 7. mieste.

TJ Tatran cementáreň Ladce postavil do oblastnej súťaže 
v stolnom tenise znova dve družstvá. „Áčko“ hrá v 5. sates 
lige a družstvo „B“ v 6. rekont lige. 
Súťaž začína 7. októbra 2005 a končí 17. marca 2006. Všetky 
družstvá zohrajú dovedna 18 kôl. Stretnutia sa hrajú vždy 
o 18.00 hodine.

V STOLNOM TENISE OPÄŤ DVE 
DRUŽSTVÁ

7.10. Pružina B – Ladce
14.10. Ladce – Lysá
21.10. Záriečie – Ladce
4.11. Ladce – Domaniža
11.11. Udiča – Ladce
18.11. Ladce – Zliechov
2.12. Slovan PB C – Lad-
ce
9.12. TTC PB E – Ladce
16.12. Ladce – Dubnica 
C
13.01. Ladce – Pružina B
27.01. Lysá – Ladce
3.02. Ladce – Záriečie
10.02. Domaniža – Ladce
17.02. Ladce – Udiča
24.02. Zliechov – Ladce
3.03. Ladce – Slovan PB 
C
10.03. Ladce – TTC PB E
17.03. Dubnica C – Ladce

7.10. Ladce B – D. Kočkov-
ce
14.10. Púchov – Ladce B
21.10. Ladce B – Klobušice
4.11. Pruské – Ladce B
11.11. Ladce B – Zliechov B
18.11. Lysá B - Ladce B
2.12. Ladce B – N. Dubnica 
D
9.12. Ladce B – N. Dubnica 
C
16.12. Dúlov – Ladce B
13.01. D. Kočkovce – Ladce 
B
27.1. Ladce B – Púchov
3.02. Klobušice – Ladce B
10.02. Ladce B – Pruské
17.02. Zliechov B – Ladce B
24.02. Ladce B – Lysá B
3.03. N. Dubnica D – Ladce 
B
10.03. N. Dubnica C – Lad-
ce B
17.03. Ladce B – Dúlov

6. REKONT LIGA

 Pred 375 rokmi  zažilo Považie veľkú povodeň, kto-
rá prekvapila aj občanov Ladiec (1630). Prihrnula sa celkom 
nečakane a tak sa občania Ladiec i Tunežíc zachraňovali na 
stromoch a terénnych vyvýšeninách. Stavby a domáce zvie-
ratá ostali živlom napospas. 

 Pred 85 rokmi  (15. mája 1920) zriadili v Ladcoch 
četnícku stanicu v budove, ktorá stojí dodnes. Prvému veli-
teľovi J. Vondráčkovi podliehalo päť četníkov. O zriadenie 
četníckej stanice požiadalo vedenie cementárne. Ako dôvod 
uvádzajú, že v obci je priemysel a teda aj robotníctvo. K čet-
níckej stanici patril obvod s okolitými obcami. 

 Uplynulo 55 rokov  od založenia jedného z prvých 
Jednotných roľníckych družstiev na Slovensku. Nábor sa 
začal v zime 1949. Dňa 26. marca 1950 zvolili desaťčlenný 
prípravný výbor (na čele Elena Koyšová). Potom 9. júna 1950 
na valnom zhromaždení zvolili správu družstva (na čele Ján 
Uríček). Vtedy JRD hospodárilo na 170 ha poľnohospodár-
skej pôdy. Vo februári 1958 vzniklo celoobecné družstvo so 
456 hektármi poľnohospodárskej pôdy (z toho 240 ornej a 80 
ha záhumienok).

 Dňa 28. januára 1961  v kultúrnom dome Ladce sa 
zlúčili JRD Košeca, Nozdrovice, Ladce, Tunežice, Ilava a Ko-
šecké Podhradie. Prijali názov JRD 1. máj so sídlom v Košeci. 
Družstvo malo v tom čase 2 034 hektárov poľnohospodárskej 
pôdy.

 5. októbra 1930 - významná udalosť pre ladčiansku 
školu - založenie Rodičovského združenia. Prvým predsedom 
sa stal prednosta železničnej stanice Rudolf Lukovínyi a za-
pisovateľom Štefan Galúsek, učiteľ. Združenie sa založilo na 
základe pokynu Ministerstva školstva a osvety v Prahe.

POHĽAD DO HISTÓRIE OBCE

KINO SLOVAN
október 2005

1.10. 2005 „Vojna svetov“
USA, akčný sci-fi film, do 

12 r. MN

8.10. 2005 „Sahara“
USA, dobrodružný film, 

do 12 r. MN

15.10. 2005 „Tlmočníčka“
USA, thriller, do 12 r. MN

22.10.2005 „Pád tretej 
ríše“

NSR, vojnová dráma, do 
12 r. MN

29.10.2005 „Hra na 
schovávačku“

USA film, horor, thriller, do 
12 r. MN

Začiatky predstavení 
o 19.00 hod., vstupné 

50,- Sk.

Predám murovanú garáž v Lad-
coch. Cena podľa dohody. 
Záujemcovia hláste sa na tel. č. 
0905/920 146.

Dňa 24. septembra usporiadalo Združe-
nie technických a športových činností 
v Ladcoch turistický pochod vo Vysokých 
Tatrách. Trasa sa začala v Tatranskej Po-
lianke a pokračovala cez Sliezsky dom, 
Poľský hrebeň, východnú Vysokú, sedlo 
Prielom, Veľkú studenú dolinu do Starého 
Smokovca. 
Pochodu sa zúčastnilo 45 turistov (!). 
Veľmi pekné jesenné počasie umocnilo 
krásu Vysokých Tatier. Jesenná rozlúčka 
nič neznamená – v budúcom roku pôjdu 
znova.

TURISTICKÁ ROZLÚČKA 
S JESEŇOU

LADECKÉ ZVESTI
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