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LADECKÉ 
ZVESTI 

Život sa nám pred očami 
prudko mení, modernizuje 
a zrýchľuje. Globalizácia 
vyvracia z koreňa posledné 
zvyšky tradícií založených 
na ohraničenosti priestoru 
a času. 
Vianoce sú malou oázou 
v čase rýchlo plynúceho 
roka, kedy sa potrebujeme 
na chvíľku zastaviť a 
v mysli sa vrátiť k teplým 

spomienkam z detstva, 
k svojim blízkym, do kruhu 
svojej rodiny, na miesta spojené 
s najkrajšími zážitkami života. 
Aspoň na chvíľu nahradiť zhon 
moderného sveta svetom 
pokoja, láskavosti a pohody 
tradičnej slovenskej rodiny, 
ktorá akoby hľadala svoj vzor 
práve v tejto biblickej rodine, 
ktorej sú Vianoce najkrajším 
symbolom. Aj preto Vianoce 
patria najviac rodine a deťom. 
Krásnym a čistým detským 
predstavám, s ktorými 

deti dokážu najkrajšie a 
najúprimnejšie prežívať tieto 
sviatočné dni. Pokúsme 
sa aj my, dospelí, aspoň 
počas Vianoc pozerať na 
svet takýmito očami a 
snažme sa vidieť a pochopiť 
potrebu vzájomnej lásky, 
ohľaduplnosti, úprimnosti a 
dobrej vôle.
Želám Vám pokojné, šťastné 
a veselé prežitie vianočných 
sviatkov.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta 

Vážení 
spoluobčania!

Vo voľbách starostu obce a poslancov Obecného 
zastupiteľstva Ladiec dňa 2. decembra 2006 dali občania 
svoje hlasy kandidátom navrhnutých politickými stranami 
takto:

Starosta
Ing. arch. Ján Remo, ĽS-HZDS (701 hlasov)
Poslanci
1. Ing. Jaroslav Koyš, Smer (271)
2. Dominik Koštialik, Smer (223)
3. Juraj Letko ml., Smer (223)
4. Jozef Fatura st., Ľ-HZDS (214)
5. Vladimír Chovanec, KDH (184)
6. Marián Justh, KSS (175)
7. Daniela Hudecová, KDH (164)
V Tunežiciach: 
8. Ján Abrahámovský, Smer (81)
9. Jozef Mihálik, nezávislý (61)

Kandidáti, ktorí neboli zvolení, sa stali náhradníkmi 
v takomto poradí (v zátvorke počet hlasov): Milan Češko 
(163), Ivan Fedor (161), Jozef Daňo (156), František Meliš 
(150), RNDr. Peter Jánešík (138),Vladimír Hošták (136), 
Pavol Fatura (135), Július Šedík (115), Ladislav Kalus 
(112), Mgr. Dagmar Kútna (112), Miroslav Zajac (109), 
Juraj Zimprich (99), Jozef Fatura ml. (77), František Markuš 
(74), Mgr. Dušan Saksa (71), Bc. Miroslav Zahradník (71), 
Juraj Kalus (65), Alena Hudáková (60), Ervín Kalus (57), 
Bc. Jozef Švihel (57), Veronika Piatriková (56), Anton 
Tesárik (25). V Tunežiciach: Ing. Vladimír Mikuška (57), 
Oľga Melicherová (33).

P O V E D Ú  N A Š U  O B E C

ÚČASŤ NA VOĽBÁCH V LADCOCH 39,1 %
Účasť na voľbách v Ladcoch nedosiahla ani celoslovenský 
priemer. Po roku 1989 je to najnižšia účasť. Porovnajme: 
1990 – 68%, 1994 – 65%, 1998 – 58%, 2002 – 48%, 2006 
– 39,1%.
Celkom bolo v 1. obvode (časť Ladce) 1 745 oprávnených 
voličov a v 2. obvode (časť Tunežice) 337. Spolu v obci 
Ladce teda 2 082 voličov. 
Účasť:
V 1. obvode sa zúčastnilo 689 voličov, ktorí dali 669 platných 
hlasov na poslancov a 604 platných hlasov na starostu. V 
2. obvode sa zúčastnilo 130 občanov. Platných hlasov bolo 
128 na poslancov a 97 na starostu obce. 
Celá obec:
Účasť 819 oprávnených voličov (39,1%)
Platných hlasov na starostu: 701
Platných hlasov na poslancov: 797.

VÁŽENÍ OBČANIA!
Aj keď percento voličov, ktorí 
prichádzajú k voľbám neustále 
klesá, záujem o veci verejné 
dokáže stále zmobilizovať 
značný počet občanov. 
Napriek tomu je veľa 
tých, ktorým sa význam 
obecnej samosprávy nezdá 
až taký dôležitý, pretože 
viditeľné zmeny v obci a jej 
spoločenskom živote nie sú 
dostatočne veľké. Ba, často 
sa stretávame s názorom, 
že sa pre občana robí málo 
alebo vôbec nič. V odľahlých 
častiach našej obce sa 
zrušili obchody, pohostinstvá, 
technická infraštruktúra nemá 
takú úroveň ako v strede 
obce. 
V zásade si však treba 
uvedomiť, že obecná 
samospráva má svoje poslanie 
dané zákonom s vymedzenými 
kompetenciami. Rozvoj obce 

je beh na dlhé trate a vo 
veľkej miere sa ráta s vysokou 
iniciatívou a aktivitou každého 
občana. Mnohé, životne 
dôležité zložky, sú predmetom 
podnikateľskej aktivity a 
zároveň zdrojom finančných 
prostriedkov obce. 
Tieto voľby na 70% 
zmenili podobu Obecného 
zastupiteľstva a v mnohom 
naznačili vašu vôľu. Verím, že 
noví poslanci po nástupe do 
funkcií odložia svoje „stranícke 
tričká“ a budú rozhodovať iba 
v najlepšom záujme obce. 
Srdečne ďakujem všetkým, 
ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 
a ďakujem za vysokú dôveru, 
ktorú som od vás dostal. 
Chcem byť dobrým starostom 
pre všetkých občanov, aj keď 
si uvedomujem, že vyhovieť 
predstavám všetkých nie je 
v ľudských silách.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Prvé zasadanie novozvoleného obecného 
zastupiteľstva je zvolané na 28. decembra t.r. 
V programe je: sľub starostu a poslancov, 
voľba zástupcu starostu, schválenie komisií 
obecného zastupiteľstva.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti:
Nina Kurucová
Petra Kňažková
Samuel Čemeš

Christhopper Bajza
Rodičom blahoželáme a deťom 

želáme šťastný život. 

Zomreli:
Jozef Král (85)

Anna Kušnierová (72)
Milada Janíková (79)
Jozef Martinák (58)

Spolucítime s bolesťou 
pozostalých a vyslovujeme im 

úprimnú sústrasť. 

Jubileá:
21. decembra t.r. sa dožila 85 
rokov naša občianka Paulína 

Letková.
Jubilantke želáme mnoho zdravia 

a šťastné ďalšie roky života. 

Výročia sobášov:
25. výročie sobáša si pripomenú:

Pavol Eliáš s manželkou 
Ľubomírou, rod. Hrubovou 

(16.1.)
Do ďalšieho spoločného života 
im želáme šťastie, porozumenie 

a lásku.

O D B O R N Í C I 
VYSVETĽOVALI 

OBČANOM
V nedeľu, 26. novembra t.r., 
sa v kinosále Domu kultúry 
v Ladcoch uskutočni-
la prezentácia urbanistickej 
štúdie centra obce a 
rozpracovaná štúdia rím-
sko-katolíckeho kostola. 
Prezentácie sa zúčastnili 
významné osobnosti zdru-
žené v nadácii „Agapa“, 
ktorá je hlavným gestorom 
tohoto veľkorysého záme-
ru. Boli to hlavne JUDr. 
Ján Čarnogurský a Ing. 
Anton Barcík. Zámer bol 
prezentovaný na kvalitných, 
veľkoryso a prehľadne 
spracovaných grafických 
materiáloch. 
Centrum obce sme pred-
stavili formou mimoriadneho 
vydania Ladeckých zvestí, 
v ktorých bol uverejnený 
hlavný výkres štúdie centra 
obce Ladce, vizualizácia 
hmotovej skladby hlavných 
budov centra a model 
celého centra obce. Gra-
fické časti boli doplnené 
sprievodným textom. 
Druhý grafický materiál 
prezentoval architektonický 
návrh nového kostola a 
nadáciu „Agapa“. Uvedenú 
prezentáciu predkladali ve-
rejnosti (asi 100 občanov) 
predstavitelia samosprávy. 
Úvodné slovo mali Ing. An-
ton Barcík a JUDr. Ján 
Čarnogurský, ktorí objasnili 
motívy a ciele tohoto zámeru. 
Odborný výklad k urbani-
stickému riešeniu centra 
obce predniesol prof. Ing. 
arch. Filip Trnkus, hlavný 
riešiteľ návrhu. Moderný ar-
chitektonický návrh kosto-
la od švajčiarskeho architek-
ta profesora Justusa Dahin-
dena priblížil profesor Jo-
zef Hlinický z katedry sakrál-
neho umenia Teologic-
kej fakulty. 
Ladecká verejnosť mala 
možnosť oboznámiť sa 
s pripravovanými zámer-
mi prostredníctvom vysoko-
kvalifikovaných odborníkov. 
Na stretnutí sa vyskytli rôzne 
názory a kládlo sa množstvo 
otázok. Cieľom a poslaním 
stretnutia bola snaha získať 
pre tento zámer širokú 
verejnosť. 

Ing. arch. Ján Remo

20 DETÍ PRIVÍTALI 
V OBRADNEJ SIENI

Privítanie detí do života 
poriadané Zborom pre 
občianske záležitosti je pocta 
deťom i rodičom. Také bolo 
aj to, ktoré za prispenia 
speváckeho krúžku žien a detí 
z Materskej školy pripravili 7. 
decembra t.r.
Tradície ako táto, patria 
medzi tie neformálne, robené 
s láskou a porozumením. 
Vždy nás dojímajú podujatia, 
na ktorých sú stredobodom 
pozornosti deti. Tým skôr, keď 
sú to deti, ktoré prišli na svet 
v nedávnom čase. 
Nevdojak sa zamyslíme nad 
ich budúcim životom, nad tým, 
čo ich čaká v tomto zložitom 
svete. Želám si, aby ich rodičia 
a všetci v ich okolí mali dosť 
trpezlivosti a porozumenia pre 
ich budúce starosti a radosti. 
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
každoročne starajú o to, aby 
sa táto prekrásna slávnosť 
nestratila vo víre materiálnych 
starostí.

ROZPOČET OBCE PRE ROK 2007
Zostaviť rozpočet obce na nasledujúci rok nie je vôbec 
jednoduché. Obce na Slovensku to nemajú ľahké už aj 
z toho dôvodu, že vzhľadom na množstvo prenesených 
kompetencií neúmerne vzrástli náklady na prevádzku obce 
a tým sa obmedzili možnosti ich financovania. Rozpočtové 
pravidlá sú také, že umožňujú investovať iba prostriedky 
ušetrené v predchádzajúcom roku. Rozpočet obce Ladce na 
rok 2007 má sedem strán, nemôžeme ho teda uverejniť celý. 
Uvádzame iba hlavné položky, ktoré sú v rozpočte ďalej 
rozpísané.

Predpokladané príjmy
Dane z príjmov fyzických 
osôb (12 721 000 Sk), daň 
z pozemkov (586 000), daň 
zo stavieb (1 889 000), za 
zábavné hracie automaty 
(450 000), za uloženie odpadu 
(1 250 000), vodné, stočné 
(1700 000), dotácia na ZŠ 
(6 120 000), prostriedky 
z vodárenskej spoločnosti 
(1 193 000), zostatok 
z minulého roka (1 000 000). 
Ďalšie príjmy okolo 100 000 
Sk a menej. Celkom sa počíta 
s príjmom 28 404 500 Sk.

Výdavky
Aj tu uvádzame iba výdavky 
nad 100 000 Sk. Všeobecné 
verejné služby celkom (5 659 
600 Sk), základný funkčný 
plat (3 115 000), Všeobecná 
zdravotná poisťovňa (249 
000), Starobné poistenie (436 
000), plyn (150 000), telefón, 
fax (170 000), stravovanie 

(166 000).
Finančná a rozpočtová oblasť 
(109 000), matrika (65 000), 
transakcie verejného dlhu (110 
000), nakladanie s odpadmi 
(2 698 600), zásobovanie 
vodou (2 400 240), verejné 
osvetlenie (465 280), 
rekreačné a športové služby 
(180 000), kultúrne služby (1 
324 000), náboženské a iné 
spoločenské služby (340 000), 
základná škola (7 642 000), 
opatrovateľská služba (831 
000), materská škola (3 452 
000), materská škola – školská 
jedáleň (455 500), transakcie 
verejného dlhu (655 000), 
výstavba (1 282 000). 
Z ostatných menších, ale 
zaujímavých položiek ešte: 
požiarna ochrana (19 000 
Sk), vodné hospodárstvo (30 
000), cestná doprava (35 040), 
knižnica (73 600 – z toho na 
nákup kníh 15 000 Sk), kino 
(70 400).
Výdavky celkom 28 404 500 Sk.

OPÄŤ SA ZIŠLI
Viac ako 150 občanov Ladiec, ktorí prekročili 
sedemdesiatku, sa zišlo 16. novembra t.r. vo veľkej 
sále Domu kultúry na pozvanie starostu a poslancov 
obecného zastupiteľstva. Pobavili sa pri peknom, 
nápaditom kultúrnom programe detí z Materskej a 
Základnej školy. Tradične k dobrej nálade prispela 
dychová hudba Ladčanka.  
Prítomní prevzali od Obecného úradu dar, ktorý ich zaujal 
i potešil: Atlas máp obce Ladce a kalendár na rok 2007. 
Táto krásna a humánna tradícia pochádza v Ladcoch 
už od sedemdesiatych rokov, kedy ho pripravovala 
organizácia žien a Zbor pre občianske záležitosti. 
Vedenie obce si aj v súčasnosti váži názory starších 
občanov, ako to vo svojom príhovore povedal starosta 
obce Ing. arch. Ján Remo:
„… Príchodom jesene života odchádzate z aktívneho 
pracovného a spoločenského života do zaslúženého 
odpočinku. Neodchádzate však z myslí a pozornosti 
svojich blízkych, spoluobčanov a vedenia obce. Váš 
každodenný život sa práve teraz viac odohráva na 
území rodnej obce a možno aj preto je váš záujem o 
veci verejné tu doma v Ladcoch väčší ako u mladšej 
generácie. Samospráva si uvedomuje túto skutočnosť a 
zaujíma sa o vaše potreby, problémy i názory a snažíme 
sa vás informovať o všetkých dôležitých otázkach života 
v obci…“



Dňa 15. novembra t.r. nado-
budlo účinnosť Všeobecne zá-
väzné nariadenie o premávke 
na pozemných komunikáciách 
v obci Ladce. Nariadenie 
schválilo Obecné zastupiteľ-
stvo 25. októbra t.r. Nariadenie 
má viacero častí. Ďalej uvá-
dzame iba tie, ktoré sa v obci 
Ladce najmenej dodržujú. Celé 
nariadenie nájdete na úradnej 
vývesnej tabuli. 
Vo VZN sa okrem iného uvá-
dza, že na miestnych komu-
nikáciách (cestách) na území 
obce je státie a parkovanie 
povolené všetkým motorovým 
vozidlám. Nákladným motoro-
vým vozidlám, autobusom, do-
pravným strojom, prívesom a 
návesom je parkovanie v čase 
od 20.00 do 6.00 zakázané. 
Na chodníkoch a ostatných ve-
rejných priestranstvách na úze-
mí obce, ktoré nie sú na státie 
určené a označené príslušným 
dopravným označením, je za-
kázané státie všetkým druhom 
vozidiel. 
Druhá časť VZN sa zaoberá 
podmienkami na prevádzku 
vozidiel v súvislosti s čisto-
tou obce. Zakazuje sa jazdiť 
vozidlami, ktoré sú nadmieru 
znečistené a ktoré znečisťujú 
vozovku. Ďalej sa zakazuje 
prepravovať náklad, ktorý nie 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O 
PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH.

je dostatočne zabezpečený 
a znečisťuje vozovku. Nie je 
dovolené ani jazdiť s vozidlom, 
ktoré je nadmieru hlučné, alebo 
znečisťuje ovzdušie. Zakázané 
je odstavovať alebo dlhodo-
bo parkovať na verejných 
priestranstvách vraky vozidiel, 
alebo časti vrakov. Zakázané 
(a nekultúrne) je vchádzať vo-
zidlami na verejnú zeleň. 
Rozsypané materiály z vozidiel 
je majiteľ povinný odstrániť. 
Za prekážku cestnej premávky 
sa považuje všetko, čo môže 
ohroziť bezpečnosť a plynulosť 
premávky. Kto prekážku spôso-
bí, je povinný ju odstrániť (bez 
meškania).
Všeobecne záväzné nariadenie 
ďalej veľmi podrobne definuje a 
usmerňuje otázku odstraňova-
nia vyradených vozidiel. Okrem 
iného stanovuje, že majiteľ 
musí takéto vozidlo odstrániť 
z verejného priestranstva do 
30 dní.
VZN sa zaoberá aj otázkou 
chodcov. Musia cez cestu pre-
chádzať na vyznačených pre-
chodoch, sú povinní používať 
predovšetkým chodník atď. 
Na záver VZN stanovuje, kto je 
oprávnený vykonávať kontrolu 
tohoto nariadenia. Je to cestný 
správny orgán a zamestnanci 
Obecného úradu tým poverení.

Viac ako stovka studní v Ladcoch pri vypuste-
ní kanála Vodnej elektrárne zostala bez vody. 
Nezostali však bez nej občania. Zásobovanie 
obstarali zamestnanci Obecného úradu s vo-
zidlami obce. Cisternu požičali od Považskej 
vodárenskej spoločnosti – dvor Dubnica nad 
Váhom. 
Od 6. septembra do 20. novembra rozvážali 
dvakrát za deň (ráno od 7.30 do 11.00 a odpo-
ludnia od 14.00 do 18.00 hodiny). Vodu čerpali 
z hydrantov verejného vodovodu. Denne sa 
rozviezlo priemerne 9 500 litrov a počas celého 
rozvozu traktor obecného úradu najazdil 126 
motohodín. Rozvoz vody denne zamestnával 2 
až 4 pracovníkov. 
Celé obdobie vypustenia kanála bolo suché po-
časie, čo uľahčovalo prácu pri rozvoze, ale spô-
sobovalo rýchlejší úbytok podzemných vôd. 
Náklady spojené s týmto prechodným zásobo-
vaním obyvateľstva pitnou vodou bude obec 
refakturovať Povodiu Váhu.

ROZVOZ VODY NAHRADIL STUDNE

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
O PROJEKTE HAMET 2

Práce na novom diagnostickom programe HAMET 2 
pokračujú po počiatočných problémoch ďalej. Cieľom pro-
jektu je zlepšiť orientáciu žiakov prichádzajúcich do prvého 
ročníka na naše učilište pri výbere učebného odboru tak, 
aby ich vzdelávanie bolo úspešné a šanca na integráciu 
do pracovného a spoločenského života bola čo najvyššia. 

O tomto cieli chceme informovať aj širokú verejnosť. Nová diagnostická 
metóda bude témou konferencie v mesiaci február za prítomnosti tvor-
cov programu z BBW Waiblingen, pedagógov zo špeciálnych základ-
ných škôl, základných škôl, odborných učilíšť, vysokých škôl, rodičov a 
iných odborníkov, ktorí sa zaoberajú odborným vzdelávaním. Čaká nás 
neľahká práca, pretože v mesiacoch február až jún chceme zdiagnosti-
kovať približne 70 žiakov z Trenčianskeho kraja, ktorí by sa mali zúčast-
niť na 2 – 3 dňovom diagnostickom pobyte na našom zariadení. Pretože 
tento proces chceme realizovať na vysokej odbornej úrovni, zúčastnila 
sa skupina pedagógov z našej školy v SRN na podobnej škole BBW 
Waiblingen odbornej stáže. Skúsenosti, ktoré sme získali, využijeme 
v rámci diagnostikovania na našej škole.                            
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Dňa 29.09.2006 podpísala naša 
škola, ako jediná v rámci Sloven-
ska, zmluvu o Projekte partnerstva, 
porozumenia a tolerancie medzi 
našou Základnou školou v Ladcoch 
a školou v Poľsku Podstavovou 
nr. 5 v Lódzi, ktorej riaditeľkou je 
Mgr. Alexandra Pierzchale. Je to 
medzinárodný projekt, v ktorom sú 
zúčastnené školy z Nemecka, Ma-
ďarska a Českej republiky. 
Dňa 19.10.2006 sa zástupcovia na-
šej školy zúčastnili osláv 80. výro-
čia založenia školy Podstavova nr. 
5 v Lódzi. Deti predviedli bohatý 
kultúrny program, v rámci ktorého 
zaznela aj slovenská ľudová pieseň 
v slovenskom jazyku – Po nábreží 
koník beží … Touto piesňou chceli 
vyjadriť svoj vzťah k našej vlasti. 
Veríme, že táto spolupráca sa bude i 
naďalej rozvíjať a prehlbovať.

NA NÁVŠTEVE V POĽSKU

Na posedení s občanmi nad 
sedemdesiat rokov vystúpili 
deti Materskej školy a žiaci 
Základnej školy. Báseň Pavla 
Koyša „Dôchodcovia“ prednie-
sol deviatak Martin Mosorjak. 
Pásmo básní, piesní a tančekov 
pod vedením p. uč. Balážovej 
pripravili žiaci z 3.B. Sólovými 
piesňami prispeli Radka Zbí-
nová a Barbora Šedíková. 
Dievčatá z tanečného krúžku 
sa predstavili v dvoch taneč-
ných obrázkoch – Majorán a Pri 
húskach. Program bol pestrý a 
zaujal vďačných divákov – dô-
chodcov. 

M. Tapušíková

VYDARENÝ KUL-
TÚRNY PROGRAM

V  nedeľu,  26.11.2006  o  14:00,  sa 
v ladeckom parku chopili iniciatívy 
mladí ľudia z projektu „Park, ktorý 
spája“  a  priniesli  do  ladeckej  ko-
munity  trochu vzruchu a možno aj 
predzvesť zmeny. Kto sú  títo mladí 
ľudia  a  prečo  revitalizovali  práve 
park  v  Ladcoch?  Projekt  „Park, 
ktorý  spája“  je  akcia,  ktorá  sa 
uskutočňuje  vďaka  finančnej  pod-
pore Európskej únie, no najmä vďa-
ka  nadšeniu  a  nasadeniu  všetkých 
ľudí, ktorí sú v ňom zapojení. Sú to 
žiaci odborného učilišťa v Ladcoch, 
ktorí  sú  ľahko mentálne postihnutí 
a  zo  slabšieho  sociálneho  prostre-
dia,  v  spolupráci  so  študentami 
Gymnázií  v  Považskej  Bystrici, 
Čadci a Dubnici nad Váhom. Orga-
nizátormi sú vysokoškolskí študenti 
z mnohých kútov SR, ktorí  združili 
svoje  sily  v  neformálnej  skupine 
„  Parkujeme“  a  projektu  dávajú 
základný  tvar.  Každé  dva  týždne, 
od  začiatku  septembra  až  doteraz, 
sa  zapojení mladí  ľudia  stretávali, 
aby  spolu  trávili  čas,  zabávali  sa 
spolu, spoznávali sa, videli rozdiely 
a učili sa ich chápať, vážiť si ich… 
a v neposlednom rade, aby  revita-
lizovali  ladecký  park.  Svoju  prácu 
prezentovali  26.11.2006  o  14:00 
priamo v parku, aby aj ľudia, ktorí 
do  projektu  neboli  zahrnutí,  mali 
možnosť  vidieť  a  oceniť  plody  ich 
práce,  ich  schopnosti,  kreativitu, 
radosť  z  tvorby  a  mohli  sa  aspoň 
na  chvíľu  stať  súčasťou  diania 
v  inkriminovanom  ladeckom  po-
raste.  Všetko  sa  začalo  krátkym 
príhovorom Harryho a Niny (dvoch 
účastníkov projektu), pokračovalo

(dokončenie na 4. strane) 
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Dňa 25.11.2006 sa za prí-
tomnosti členov výboru a 
trénerov mládeže konala 
hráčska schôdza družstva 
dospelých. Predseda TJ po-
ďakoval hráčom za úspešnú 
reprezentáciu TJ a obce. 
Tréner v krátkosti zhodnotil 
priebeh súťaže a taktiež 
poďakoval hráčom za od-
vedené výkony. Najlepšími 
strelcami boli Martinka Peter 
so 7 gólmi a Marián Habánek 
so 6. Tréner tiež vyjadril 
presvedčenie, že on i hráči 
urobia všetko preto, aby 
nám tento rok postup neu-
nikol, i keď sme si vedomí, 
že to nebude ľahké. Hráčov, 
ktorí pracujú na zmeny, vy-
zval k tomu, aby oni sami vo 
svojom voľne individuálne 
urobili maximum pre svoju 
kondíciu, ktorá bude často 
rozhodovať o dosiahnutých 

FUTBALISTI HODNOTILI
výsledkoch. Prípravu na jar-
nú sezónu začnú 13.2. a prvý 
majstrovský zápas odohrajú 
1.4.2007.
Výbor Telovýchovnej jedno-
ty touto cestou ďakuje obec-
nému zastupiteľstvu, vede-
niu Považskej cementárne, 
p. RNDr. Petrovi Janešíkovi, 
p. Róbertovi Jendrolovi a 
ďalším, ktorí prispeli na čin-
nosť našej TJ za finančnú a 
inú materiálnu podporu, bez 
ktorej by futbal v našej obci 
nemohol existovať. Taktiež 
ďakuje aj všetkým verným 
priaznivcom za ich morálnu 
podporu počas majstrov-
ských zápasov. A všetkým 
praje do nového roku 2007 
veľa zdravia, osobných, 
pracovných i športových 
úspechov. 

Ing. F. Gach

Výbor TJ Ladce oznamuje záujemcom, že v posledný 
deň tohoto roku sa uskutoční tradičný Silvestrovský tur-
naj 6 členných družstiev. Všetkých Vás srdečne vítame. 
Začiatok turnaja bude o 9.00 hod. Prezentácia zúčast-
nených družstiev v čase od 8.30 hodiny.

„A“ družstvo stolných tenistov 
Tatran Ladce hrá v 4. lige ako 
nováčik. Po prvej polovici súťa-
že sú zo štrnásť družstiev na 9. 
mieste. Získali 24 bodov, keď 4 
zápasy vyhrali, 3 hrali nerozhod-
ne a 6 prehrali. 
„B“ družstvo si vedie oveľa lep-
šie ako v predchádzajúcom roč-
níku. V 6. lige, kde naše „béčko“ 
hrá, je tiež 14 družstiev. Pred 
poslednými zápasmi s Nozdro-
vicami a Udičou sú na 5. mieste, 
keď 8-krát zvíťazili a 3-krát pre-
hrali. Doteraz získali 27 bodov 
(prvé Záriečie má 31 bodov).

STOLNÍ TENISTI PO 
PRVEJ ČASTI SÚŤAŽÍ Dňa 16. novembra t.r. sa naši 

žiaci zúčastnili na obvodnom 
kole v malom futbale v Ilave. 
Na turnaji boli tieto výsledky:
ZŠ Ladce – ZŠ Pruské 2:2
ZŠ Ladce – ZŠ Mikušovce 5:0
ZŠ Ladce – ZŠ Ilava 0:7
ZŠ Ladce – ZŠ Košeca 3:1
Naši žiaci obsadili druhé 
miesto, keď ich od prvej Ilavy 
delilo iba skóre.

ÚSPECH ŽIAKOV

Dňa 10. decembra t.r. sa naši 
futbalisti zúčastnili na turnaji o 
pohár starostu Hornej Poruby, 
ktorý sa hral v púchovskej hale. 
Zvíťazili nad Púchovom B 6:2, 
nad Udičou 4:3. Potom porazili 
K. Podhradie 5:4 a s Hornou 
Porubou hrali nerozhodne 1:
1. Prehrali jediný zápas s Ila-
vou 4:5 a skončili na druhom 
mieste za Ilavou. Dúfame, že 
po jarnej časti súťaže I. triedy 
to bude opačne.

NA TURNAJI DRU-
HÍ ZA ILAVOU

1397 – Prvá známa písom-
ná zmienka o Tunežiciach 
(610)
1472 – Prvá známa zmien-
ka o Ladcoch (535 rokov)
1747 – Dokončenie výstav-
by kaštieľa v Ladcoch (260)
1872 – Zriadenie notariátov 
(pre Ladce v Košeci) (135)
1882 – Veľký požiar v Lad-
coch (125)
1912 – Zriadili železničnú 
stanicu v Ladcoch (95)
1922 – Vznik Slovenskej ľu-
dovej strany v Ladcoch (85)
1922 – Postavenie želez-
ničky na prepravu dreva od 
Váhu po pílu (85)
1922 – Elektrifikácia Ladiec 
(85)
1922 – Založenie Vzdelá-
vacieho spolku v Ladcoch 
(85)
1922 – Prvé premietanie 
filmov v obci Ladce (85)
1927 – Postavili v obci Mi-
síjny dom (80)
1932 – Narodil sa básnik 
Pavel Koyš (75)

V roku 2007 si pripomenieme niektoré významné 
udalosti, ktoré sa dotkli života našej obce v minulosti. 
V jednotlivých číslach Ladeckých zvestí, ktoré výjdu 
v roku 2007 sa o nich dozviete viac. Ak sme na niekto-
rú významnú udalosť, ktorá sa stala v roku zakonče-
nom dvojkou a sedmičkou zabudli – pripomeňte nám.

1932 – V obci postavili fut-
balové ihrisko (75)
1932 – Začala sa stavať 
Vodná elektráreň (75)
1947 – Elektrifikovali Horné 
Ladce (60)
1947 – V Ladcoch zriadili 
miestny rozhlas (60)
1952 – V Ladcoch vznikla 
organizácia Zväzarm (55)
1957 – V obci začala veľká 
výstavba bytoviek (50)
1967 – Založenie sadu 
Slovenského zväzu záhrad-
károv (40)
1967 – Vznikol Klub mláde-
že v Ladcoch (40)
1972 – Začiatok účinkova-
nia speváckej skupiny žien 
(35)
1987 – Začiatok plynofiká-
cie Ladiec (20)
1987 – Začal vychádzať 
spravodaj Ladecké zvesti 
(20)
1987 – Začala sa výstavba 
diaľnice Nemšová – Ladce 
(10)

Redakcia Ladeckých 
zvestí ďakuje svojim 
spolupracovníkom, 
ktorí v roku 2006 
prispeli svojimi člán-
kami do jednotlivých 
čísiel. 
Osobitne ďakuje 
starostovi obce Ing. 
arch. Jánovi Remo-
vi, Ing. Ferdinandovi 
Gachovi, PaedDr. 
Vladimírovi Hrome-
kovi, Mgr. Stanisla-
vovi Kretovi, Mgr. 
Miroslavovi Sňahni-
čanovi, riaditeľke ZŠ 
Mgr. Monike Fábryo-
vej a učiteľom ZŠ, 
Jánovi Slobodovi a Ľ. 
Porubčanovej. 
Tešíme sa na spolu-
prácu aj v roku 2007.

REDAKCIA ĎAKUJE V Ladeckých zvestiach sa 
v roku 2007 veľa nezmení. 
Opäť budeme občanov infor-
movať o všetkom, čo sa v obci 
udialo i to, čo sa pripravuje. 
Zase výjde 6 čísiel v obvyklom 
rozsahu a v termínoch: 
9. február 2007, 5. apríl 2007, 
8. jún 2007, 10. august 2007
5. október 2007, 14. december 
2007.

LADECKÉ ZVESTI 2007

(Dokončenie z 3. strany)
slávnostným  prestrihnutím  stuhy 
a  zábavnou  prehliadkou  parku 
s  pripravenými  tvorivými  dielňami 
(koľkí  z  vás  behajú  v  nedeľu  s  fú-
rikom  plným  lístia  cez  nachystané 
prekážky na čas alebo strihajú kro-
viny kolibríčími pohybmi, či obera-
jú  Strom  dobrôt  a  pochutnávajú  si 
na  jednohubkách  s  kaviárom?).  Je 
dôležité  zdôrazniť,  že  všetko,  čo 
mali  návštevníci  parku  (30  až  40 
ľudí) možnosť v ono nedeľné popo-
ludnie  vidieť  a  zažiť,  je  výsledkom 
práce účastníkov projektu (nie teda 
neformálnej  skupiny  Parkujeme, 
ktorá  organizuje  projekt).  Myslím, 
že právom majú byť na seba za čo 
hrdí.                     Katarína Kretová

PROJEKT „PARK, KTO-
RÝ SPÁJA“ V PRAXI


