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Prvé zasadanie novozvoleného obecného zastupiteľ-
stva v Ladcoch sa konalo 29. decembra 2006 v Dome 
kultúry. Zasadanie nieslo síce punc slávnosti, ale 
splnilo súčasne všetky zákonom stanovené úkony. 
Na zasadaní, ktoré viedol starosta obce Ing. arch. Ján 
Remo, schválili návrhovú komisiu, overovateľov zá-
pisnice a vypočuli si výsledky volieb. 
Na zasadaní zložil Ing. arch. Ján Remo zákonom sta-
novený sľub starostu a po ňom aj novozvolení poslan-
ci: Ing. Jaroslav Koyš, Dominik Koštialik, Juraj Letko, 
Jozef Fatura, Vladimír Chovanec, Marián Justh, Danie-
la Hudecová, Ján Abrahámovský a Jozef Mihálik. 
Novozvolený starosta obce sa potom prihovoril po-
slancom a všetkým prítomným na zasadaní. 
Veľmi dôležitým bodom programu bola voľba zá-
stupcu starostu. Jednomyseľne zvolili Ing. Jaroslava 
Koyša. 
Poslanci schválili návrh na zloženie obecnej rady. Ako 
členov zvolili Ing. arch. Jána Remu, Ing. Jaroslava 
Koyša, Danielu Hudecovú a Jozefa Mihálika. 
Návrhová komisia predložila poslancom na schválenie 
zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a súčasne 
aj ich predsedov (uvedení v zátvorke):
Komisia sociálno-zdravotná (Daniela Hudecová)
Komisia finančná a likvidačná (Ing. Jaroslav Koyš)
Komisia stavebná a životného prostredia (Juraj Let-
ko)
Komisia pre kultúru a šport (Marián Justh)
Komisia technická, údržba obce (Jozef Fatura)
Komisia ochrany verejného poriadku (Dominik Koš-
tialik)
Osobitná komisia pre časť Tunežice (Jozef Mihálik)
Poslanci schválili plat starostovi obce. Po diskusii 
schválili uznesenie a schôdzu ukončili.

PRVÉ ZASADANIE

Dňa 31. decembra 2006 
mali Ladce 2 619 obyva-
teľov. Z toho bolo 2194 
dospelých a 425 detí 
a mládeže do 18 rokov. 
Pohyb obyvateľstva za-
znamenal tieto hodnoty 
(v zátvorke rok 2005): 
ubudlo 64 obyvateľov 
(44), z toho sa odhlásilo 
27 (19) a zomrelo 37(25) 
občanov. Pribudlo 77 
obyvateľov (84), z toho 48 
(68) sa prisťahovalo a 29 
narodilo. 
Smutná je bilancia úmrtí. 
Číslo 37 (z toho 15 žien 
a 22 mužov) patrí v histó-
rii Ladiec medzi najvyšší 
počet zomretých. Taký 
istý počet sme zazname-
nali aj v roku 1990, ale 
nikdy predtým ani potom. 
Dokonca ani v roku 1945, 

BILANCIA 2006:
29 SA NARODILO, 37 ZOMRELO

po prirátaní 19 zavražde-
ných a započítavajúc aj 
Tunežice, bolo mŕtvych 
36.
Priemerný vek zomretých 
v roku 2006 bol 75 rokov. 
Z občanov, ktorí nás 
navždy opustili boli naj-
starší: Rozália Faturíková 
(86), Irena Suranová (86), 
Jozef Král (85). Najmlad-
ší Ľubomír Šmatlák (43) 
a Štefan Rác (49).
Radostnejší je pohľad na 
štatistiku narodených detí. 
V roku 2006 sa v Ladcoch 
narodilo 29 detí (16 diev-
čat, 15 chlapcov). Presne 
toľko sa narodilo v roku 
1994 a odvtedy vždy 
menej. Počet z roku 1993 
(42 detí) však sotva tak 
skoro dosiahneme. Alebo 
sa mýlime?

Obecné zastupiteľstvo Ladiec 
na svojom januárovom zasadaní 
prerokovalo rokovací program 
zastupiteľstva. Ekonómka obce 
Ing. Alena Černotová oboznámila 
poslancov so stavom obecných fi-
nancií a objasnila systém príjmov 
a výdavkov obecného rozpočtu. 
Potom schválili plán zasadaní pre 
rok 2007 a poslancov oprávne-
ných vykonávať sobáše. Okrem 
starostu obce sú to Ing. Jaroslav 
Koyš, Marián Justh a Daniela 
Hudecová. 
Predsedovia komisií obecného 
zastupiteľstva predložili návrh na 
zloženie svojich komisií (uvádza-
me na 2. strane LZ).
V ďalšom bode rokovania po-
slanci schválili odmeny členom 
zastupiteľstva a komisií takto:
Predsedom komisie 300Sk/za 1 
komisiu, členom 200 Sk. Poslan-
com 400 Sk za 1zasadanie, čle-
nom rady obecného zastupiteľ-
stva 300 Sk. Odmena zástupcovi 
starostu 6 000 Sk mesačne. 
Od všetkých súm sa odpočítava 
daň. 
Ďalej poslanci schválili Rodi-
čovskému združeniu Základnej 

ROZSIAHLY PROGRAM 
JANUÁROVÉHO ZASADANIA

školy bezplatné poskytnutie sály 
DK pre akcie počas celého roka 
2007.
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo poskytnutie kancelárskych 
priestorov Ing. Rastislavovi 
Šeptákovi. 
Poslanci súhlasili s poskytnutím 
sponzorského príspevku D. Illyo-
vej na vydanie vlastnej knihy pre 
mládež vo výške 3 000 Sk. 
Predajné dni v DK budú v dňoch: 
utorok, streda a štvrtok. Nájomné 
2 000 Sk. 
Potom si poslanci vypočuli návrh 
Štefana Kováčika na zakúpenie 
staršej videokamery, ktorú by 
chcel použiť na archivárske spra-
covanie starých filmov bývalého 
filmárskeho krúžku a filmovanie 
nových podujatí. Poslanci žiadosť 
zamietli s poukázaním na hľada-
nie iných možností. Návrh dorieši 
komisia pre kultúru a šport. Dô-
ležitým bodom rokovania bolo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/2007 o pohrebníctve, ktoré 
upravuje všetky náležitosti pre-
vádzky cintorína, domu smútku 
a pohrebnej služby.

(dokončenie na str. 2)

Predpis dane z nehnuteľností v Ladcoch bol 
pre rok 2006 vo výške 2 506 618 Sk – daň z po-
zemkov (zastavané plochy, orná pôda, staveb-
né pozemky, záhrady), daň zo stavieb (stavby 
na bývanie, skleníky, chaty, garáže a ďalšie). 
Daňovníci v Ladcoch zaplatili 2 281 264 Sk. 
Zostali teda dlžní 311 528 Sk. Z toho občania 
45 796 Sk a právnické osoby 265 732 Sk (naj-
viac Poľnohospodárske družstvo Košeca). 
K hodnoteniu platobnej disciplíny patria aj ne-
doplatky. Nedoplatok za rok 2005 bol 199 915 
Sk. V priebehu roka 2006 dlžníci zaplatili 113 
741 Sk.

DAŇOVÁ DISCIPLÍNA



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

 Poplatky zostali nezmenené, ale 
dôraz sa kladie na uzatváranie zmlúv 
o prenájme hrobového miesta (píše-
me na inom mieste). Poslanci návrh 
„VZN“ schválili. 
Poslanci sa potom oboznámili so žia-
dosťou mamičiek s deťmi predškol-
ského veku do 3 rokov o poskytnutie 
priestorov pre zriadenie Materského 
centra. Schválili bezplatný prenájom 
voľných priestorov v budove Mater-
skej školy. 
Na záver zasadania starosta obce 
oboznámil poslancov s hlavnými 
zámermi a potrebami význačnejších 
investičných akcií na území obce. 
Mnohé z nich sú už v štádiu projekto-
vej prípravy. Tento materiál je zozna-
mom toho, čo by bolo nutné v obci 
realizovať. Poslanci dostali materiál 
k dispozícii, aby ho prípadne doplnili 
o nové návrhy a navrhli postupnosť 
– priority, keďže realizácia týchto zá-
merov predstavuje desiatky miliónov 
korún. Na základe určených priorít 
bude obecný úrad zabezpečovať ná-
slednú projektovú prípravu a realizá-
ciu podľa finančných možností obce 
alebo úspešnosti žiadostí o európske, 
či štátne fondy rozvoja. 

Ing. arch. Ján Remo, starosta

R O Z S I A H L Y 
P R O G R A M 
JANUÁROVÉHO 

ZASADANIA 
(dokončenie zo strany 1)

Preprava substrátov pre Považskú 
cementáreň, a.s. sa vrátila na že-
leznicu a tým vzrástla oproti roku 
2005 na 160%. Vyložili 206 553 
ton zo 4 109 vozňov. Nakládka 
v roku 2006 bola stabilizovaná, 
keď naložili 157 789 ton do 3 155 
vozňov. 
Plánovaná plynofikácia a pripoje-
nie železničnej stanice na obecný 
vodovod sa neuskutočnili (finančné 
príčiny). Neuskutočnil sa ani plá-
novaný a schválený výrub topoľov 
pri komunikácii na železničnú 
stanicu. 
Odpoveďou na otázky mnohých 
občanov bude správa, že do kon-
ca roka 2006 boli vypracované 
projekty na rýchlostnú železnicu 
Bratislava - Žilina. 
Počas roka 2006 uzavreli pokladňu 
na predaj cestovných lístkov. Ces-
tujúci si kupujú lístky vo vlaku (bez 
prirážky). Ani v ďalších rokoch sa 
predaj lístkov na stanici neplánuje. 
Veľmi pozitívna správa je, že v ro-
ku 2006 nemali v stanici Ladce ani 
jednu nehodu i to, že počet pracov-
níkov zostal nezmenený.

PREPRAVA SUBSTRÁTOV 
SA VRÁTILA NA ŽELEZNICU

Rok 2006 bol v Považskej cementárni, a.s. opäť veľmi 
úspešný. Technická a technologická inovácia, dobrá od-
borná i organizačná práca priniesli znova rekordnú výrobu 
i predaj. Vyrobili 906 500 ton cementu a takmer rovnaké 
množstvo vyexpedovali svojim zákazníkom na domácom 
i zahraničnom trhu. Je to najvyššia výroba v histórii výroby 
cementu v Ladcoch i v podniku na Slovensku. 
Takejto rekordnej výrobe v modernizovanej cementárni 
predchádzala ťažba v lome Butkov, kde vyťažili 1 076 000 
ton vápenca. Dôležitým ukazovateľom je aj výroba slinku 
– 632 tisíc ton. 
V roku 2006 vyrobili tieto druhy cementu: 
CEM I 42,5 R 187 899 ton, CEM I 42,5 176 600, CEM I 42,5 R 
(Chromatmin) 4 300 ton, CEM II.B VL 2 975 ton, CEM II.B-S 
32,5 R 430 023 ton, CEM II.S 32,5 R plus 41 300 ton, CEM III.A 
59 231 ton, CEM III.B 9 168 ton.
Ladčania sú hrdí na svoju cementáreň. Pracujúcim tohto 
úspešného podniku želáme ďalšie úspechy vo výrobe, tech-
nickom i sociálnom rozvoji v ďalších rokoch.

ĎALŠÍ KROK NA CESTE K MILIÓNU TON

Využívanie priestorov
Tak ako v roku 2005 aj v roku 
2006 bol dominantou využí-
vania priestorov Domu kultúry 
v Ladcoch prenájom miest-
ností rôznym organizáciám. 
Prevahu mali opäť obchodné 
organizácie – predajcovia 
spotrebného tovaru. Rôzne 
firmy z Považskej Bystrice, 
Kysúc, Partizánskeho a ďalšie 
si prenajímali priestory (naj-
mä vestibul) 91-krát. Druhým 
najväčším prenajímateľom 
(miestnosť č. 10) bola auto-
škola, celkom 41-krát. Schôdzí 
v rôznych miestnostiach sa 
uskutočnilo 19 a školení 8.  
Veľká sála bola využitá celkom 
dvanásťkrát (oslavy, divadlá, 
karnevaly, stretnutia s dôchod-
cami atď.). Miestnosti DK sa 
ešte využívali pri organizova-
ní Koyšových Ladiec, volieb, 
na výstavy a pod. Pravidelne 
dvakrát v týždni knižnica, raz 
do týždňa kino a permanentne 
miestnosť pre lekára, urbárske 
spoločenstvo, pamätná sieň, 

ROK 2006 V DOME KULTÚRY
kaviareň, šatne futbalistov, 
miestnosť pre dychovú hudbu 
a ďalšie. 
Porovnali sme rok 2005 s ro-
kom 2006 a zistili sme, že 
využívanie priestorov DK bolo 
takmer totožné. 

KINO SLOVAN
V roku 2006 sa v kine Slovan 
premietalo 7 mesiacov a di-
váci mali možnosť navštíviť 
32 predstavení. Filmy videlo 
spolu 1 456 divákov, čo je prie-
merne 45,8 diváka na jedno 
predstavenie. 

OBECNÁ KNIŽNICA
Do obecnej knižnice pribudlo 
za rok 2006 kníh za 30 000 
korún (20 000 Obecný úrad, 
10 000 Sk Považská cemen-
táreň, a.s.)
V roku 2006 evidovala kniž-
nica 201 čitateľov (z toho 69 
žiakov). Vypožičali si 9 517 
kníh (z toho odbornej literatúry 
2 845).

Komisie pri obecnom zastupi-
teľstve v Ladcoch budú vo vo-
lebnom období r. 2007-2010 
pracovať v tomto zložení: 
- KOMISIA SOCIÁLNA: Dani-
ela Hudecová (preds.), Anna 
Peterková, Anna Kacinová, 
Bc. Ľubica Zahradníková, 
MUDr. Jarmila Martináková
- KOMISIA STAVEBNÁ A ŽI-
VOTNÉHO PROSTREDIA: 
Juraj Letko (preds.), Ing. Ja-
roslav Koyš, Miroslav Zajac, 
Peter Martinák
- KOMISIA FINANČNÁ A LIK-
VIDAČNÁ: Ing. Jaroslav Koyš 
(preds.), Alena Černotová, 

ZLOŽENIE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ivan Fedor, Juraj Zimprich, 
RNDr. Peter Janešík
- KOMISIA PRE ÚDRŽBU 
OBCE: Jozef Fatura (preds.), 
František Markuš, František 
Meliš
- KOMISIA OCHRANY VE-
REJNÉHO PORIADKU: Do-
minik Koštialik (preds.), Ing. 
Peter Bračík, Vladimír Kvas-
nica st., Vladimír Chovanec
- KOMISIA PRE KULTÚRU 
A ŠPORT: Marián Justh 
(preds.), Branislav Lipták st., 
Ján Suchár, Július Šedík, 
Mgr. Dagmar Kútna, Pavol 
Fatura

Zomreli:
Anton Kucharič (57)

Antónia Uričková (94)

Naši bývalí občania: 
Štefan Galanský (59)

Jozef Moriš (75)
Pozostalým za našich 
občanov vyslovujeme hlbokú 

sústrasť. 

Jubileá:
V januári, februári a v marci 
t.r. si svoje osemdesiatiny 

pripomínajú títo občania:
Antónia Peterková (18. január)
Milan Peterka (18. január)

Margita Bašková (9. 
február)

Pavol Marguš (3. marec)
Anna Šedíková (7. marec)

Emil Raček (10. marec)
Anton Janešík (16. marec)

Branislav Lipták (23. marec)

Jubilantom želáme zdravie 
a spokojnosť, príjemné 
a radostné chvíle v ďalšom 

živote.

25. výročie sobáša oslávia 
v januári a februári 

manželské dvojice:
Pavol Eliáš a Ľubomíra, 
rodená Hrubá (16. januára) 
a Miroslav Adamec s Oľgou, 
rodenou Podmanickou (22. 

februára).
Prajeme mnoho spokojnosti 
na ďalšej spoločnej ceste, 
zdravia a radosti v kruhu 

svojich najbližších.

V roku 2001 sme uverejnili 
v plnom znení Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 3/2001 
o miestnych poplatkoch. Tam sa, 
okrem iného, hovorí o užívaní 
verejných priestranstiev. To sú 
cesty aj chodníky okolo ciest. 
„ ... Zakazuje sa využívať ve-
rejné priestranstvo a miestne 
komunikácie na parkovanie 
vozidiel...“
Teraz nás zaujíma najmä to, že 
vozidlá odstavené na miestnych 
komunikáciách bránia mecha-
nizmom obecného úradu odstrá-
niť sneh. Jedno auto na chodníku 
znepríjemní potom prechod 
stovkám občanov. Myslite aj na 
ostatných, nielen na seba! 

N E B R Á Ň T E 
ODSTRAŇOVANIU 

SNEHU!



Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na svojom ja-
nuárovom zasadaní schválili Všeobecne záväzné nariadenie: 
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území 
obce Ladce. Týka sa oboch cintorínov a domov smútku, teda 
v Ladcoch i Tunežiciach. 
V jednotlivých paragrafoch sa uvádzajú všetky povinnosti 
a práva správcu pohrebiska (obecný úrad) a občanov. Po-
riadok vymenúva služby poskytované prevádzkovateľom 
pohrebiska a domu smútku (kosenie trávy, technická údržba, 
čistota, osvetlenie, mraziaci box, výkopové práce atď.).
Ďalej sa hovorí o povinnosti prevádzkovateľa pred pohrebom, 
počas aktu pochovávania tak, aby sa zachovala dôstojnosť. 
Užívateľ je zase povinný udržiavať prenajaté miesto, priesto-
ry medzi hrobmi i ostatné časti cintorína. 
V ďalších paragrafoch VZN sa uvádzajú pravidlá prevádzky 
pohrebiska, domu smútku, správania sa na pohrebisku, 
pochovávania, prenájmu miesta na pohrebisku. Osobitnou 
kapitolou sú aj poplatky a ich vyberanie, ktoré sú stanovené 
presnými sumami (oproti predchádzajúcim sa nič nezmeni-
lo). V ďalšom paragrafe sú pravidlá o cintorínskych stavbách, 
stanovené rozmery hrobových miest, spôsob ukladania do 
hrobu, exhumácia, nakladanie s odpadom vznikajúcim na 
cintoríne. Dôležité sú i zásady pri zániku práva na prenájom, 
zrušenie hrobu a odstránenie náhrobkov. 
Zásadná zmena nastala v tom, že každý prenajímateľ hrobo-
vého miesta je povinný uzavrieť Zmluvu o prenájme miesta 
na pohrebisku. Zmluvu uzatvára obec Ladce a nájomca. 
Nájomca  na základe tejto zmluvy získava právo na užívanie 
miesta na hrob, hrobku a po jeho smrti prechádza na dediča. 
Miesto sa nájomcovi prenajíma na dobu neurčitú (nesmie byť 
kratšia ako 10 rokov). Po uplynutí 10-tich rokov bude nájomca 
upovedomený, aby zaplatil nájom na ďalších 10 rokov. 
Prevádzkový poriadok je vyvesený na cintoríne. Tam si môže-
te prečítať podrobnosti k jednotlivým bodom. Niektoré ďalšie 
časti uverejníme v Ladeckých zvestiach č. 2 (apríl 2007).

ZMLUVA O PRENÁJME MIESTA 
NA CINTORÍNE JE POVINNÁ

Dňa 9. decembra 2006 
zasadli členovia Dobro-
voľného hasičského zboru 
z Považskej cementárne 
a DHZ z obce Ladce na vý-
ročnej členskej schôdzi. Na 
schôdzi prerokovali činnosť 
za rok 2006, hlavné úlohy 
pre rok 2007 a zvolili výbory 
v oboch organizáciách. 
Členská schôdza zhodnotila 
odbornú prípravu, starost-
livosť o materiálne vyba-
venie, zásahovú činnosť 
a športovú činnosť.  
V roku 2006 sa tri družstvá 
zúčastnili na previerke 
pripravenosti v rámci ilav-
ského obvodu, kde splnili 
časové limity stanovené na 
previerku. Družstvo PCLA 
dosiahlo 3. miesto, doras-
tenky 1. miesto. 
V detskej hre Plameň sa 
pripravovali dve družstvá 
(chlapci a dievčatá). Do-
siahnuté výsledky nestačili 
na postup na krajské pre-
teky. 
V kategórii muži sa do 

ÚSPEŠNÁ BILANCIA HASIČOV
súťaží pripravovalo 8 čle-
nov. Spolu sa zúčastnili na 
troch súťažiach. Úspešné 
boli dievčatá (kategória 
8 –16 ročných). Na pre-
tekoch v Zbore boli prvé, 
rovnako v Korni a Predmieri 
a v Pruskom skončili na dru-
hom mieste. 
Dorastenky zvíťazili na po-
hárovej súťaži v Bytči a na 
podobnej súťaži v Predmieri 
obsadili chlapci 2. miesto. 
Na výročnej schôdzi zvolili 
nové výbory pre obe orga-
nizácie: 
DHZ – obec:
František Meliš, predseda
Dominik Koštialik, veliteľ
Juraj Petrík, strojník
Štefan Kuman, preventista
Branislav Blaško, pokladník

DHZ – Považská cementá-
reň, a.s.
Ing. Peter Bračík, predseda
Igor Kalus, veliteľ
Viliam Petrík, strojník
Marián Markuš, pokladník
Ladislav Král, preventista

DEVIATACI ZŠ NAD PRIE-
MEROM

Po novembrovom písomnom 
teste z jazyka slovenského 
a matematiky, čo bola príprava 
na známy Monitor, ktorý bude 
vo februári t.r. sa naši deviata-
ci umiestnili v celoslovenskom 
meradle v skupine úspešnosti 
nad priemer. 

NA SÚŤAŽI ŠALIANSKY 
MAŤKO

Súťaž sa konala v Ilave v troch 
kategóriách. Súťažili recitátori 
Zuzana Koyšová, Filip Kollár, 
Radim Melúch. 

ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
O MARŤANSKÚ VLAJKU

Súťaž o najkrajšiu Marťanskú 
vlajku vyhlásila spoločnosť 
Walmark. Pri jej navrhova-
ní spolupracovali žiaci 3.B 
s triednym učiteľom Mgr. Balá-
žom i niektorými rodičmi. Žiaci 
i triedny učiteľ boli za úspešnú 
prácu odmenení. 

VIANOČNÁ AKADÉMIA
Usporiadali ju žiaci ročníkov 
1. – 4. (prizvali i piatakov). 
Každá trieda pripravila kultúr-
ny program. Po skončení bola 
spoločná zábava. Nechýbali 
ani koledy, ktoré si deti s chu-
ťou zaspievali.

Koncom minulého roka sme si na našom OUI slávnostne pripome-
nuli 40 rokov svojej existencie. Po prvýkrát sa naše brány otvorili 
01.09.1966, pre žiakov v učebnom odbore krajčírka a záhradník. Za-
kladateľom školy a prvým riaditeľom bol Prof. Štefan Vašek, ktorý toho 
času pracuje ako vysokoškolský pedagóg na PdF v Bratislave. Za celé 
obdobie existencie sme vychovali viac ako 2 500 absolventov v rôz-
nych učebných odboroch. Učilište menilo počas týchto rokov svoju 
tvár. Vybudovali sme nové priestory pre murárov, maliarov, stolárov, 
stavebných zámočníkov a kuchárov. Zmodernizovali sme krajčírske 
dielne a odborné učebne pre všetky učebné odbory. Počas tohto dlhého 
obdobia sa u nás vystriedalo veľké množstvo pedagogických a nepe-
dagogických pracovníkov, ktorí dosahovali s deťmi pripravujúcimi sa 
na budúce povolanie výborné výsledky nielen na vyučovaní, ale aj na 
rôznych celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach a poduja-
tiach. Na oslave sa zúčastnilo veľa hostí, medzi nimi napr. zástupcovia 
MŠ SR, prednosta KŠÚ v Trenčíne Ing. Ondrej Divinský, starosta 
obce Ladce Ing. arch. Ján Remo, bývalý riaditeľ OU p. Karol Kuniak, 
bývalí zamestnanci, riaditelia ŠZŠ, riaditelia OU, zástupcovia spolu-
pracujúcich firiem. Všetci si navzájom zaspomínali na roky prežité 
v našom zariadení a v príjemnej atmosfére, ktorú obohatil pekný kul-
túrny program, sme dôstojne oslávili toto významné výročie. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným, ale predovšetkým aj tým, ktorí prispeli k zdarnej 
príprave a priebehu oslavy.                           PaedDr. Vladimír Hromek,

riaditeľ OUI

ZA 40 ROKOV 2 500 ABSOLVENTOV

BUDEME MAŤ MATERSKÉ CENTRUM
Pripravuje sa Materské centrum – dobrovoľné združenie rodičov 
s malými deťmi, ktorí chcú prekonať spoločenskú izoláciu počas 
materskej dovolenky. Ženy tu budú môcť vytvárať komunitu, môžu 
sa vzdelávať, udržiavať svoju profesijnú orientáciu i nadobúdať nové 
zručnosti. Deti budú mať k dispozícii zaujímavý, estetický a bezpeč-
ný priestor pre voľný a organizovaný program so svojimi rovesníkmi. 
Podstata tkvie aj v tom, že by mal byť vytvorený priestor pre ženy na 
občasný oddych a relaxáciu i uplatňovanie nápadov na fungovanie 
centra. V Ladcoch je vypracovaný veľmi zaujímavý, cieľavedomý 
a inšpiratívny projekt, ktorý vytvára predpoklady, že centrum bude 
fungovať k spokojnosti mamičiek i detí. Pravda, treba vytvoriť ma-
teriálne predpoklady. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s poskytnutím 
priestorov v budove Materskej školy bez náhrady. Hľadajú i nachá-
dzajú sa i ďalší sponzori, ktorí pomôžu vytvoriť kvalitné prostredie. 
Zakladajúcimi členmi Materského centra v Ladcoch sú Mgr. Zuzana 
Kuniaková, Andrea Bašková, Klára Patkovová, MUDr. Michaela 
Zúbeková. Podporu založenia Materského centra prejavilo podpisom 
i dvadsať žien – matiek. 
Materskému centru v Ladcoch venujeme pozornosť i v budúcnosti na 
stránkach Ladeckých zvestí. Veríme, že budeme prinášať iba dobré 
správy.
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Hráči mužstva dospelých začnú prípravu na novú sezónu 13.2. V ter-
míne 22. až 25.2. absolvujú krátke sústredenie v Belušských Slatinách. 
Počas prípravy plánujú odohrať 5 až 6 prípravných zápasov z toho 2 až 
3 na umelej tráve v Dubnici. Ich súpermi budú Nová Dubnica, Horná 
Poruba, Beluša, Košeca. Na prvý majstrovský zápas by mali nastúpiť  
1. 4. 2007 na domácej pôde proti Mikušovciam. Trénerom je naďalej p. 
Jaroslav Vojtek, v kádri mužstva sa s veľkými zmenami nepočíta.
Vzhľadom nato, že dorastenci začínajú už 18.3., s prípravou začali 
dňa16. januára.                       Ing. F.G.

PRÍPRAVA NA 
JARNÚ SEZÓNU 

DOSPELÍ:
01.4.2007 Ladce – Mikušovce
08.4.2007 Prejta – Ladce
15.4.2007 Ladce – Šebešťa-
nová
22.4.2007 Ilava – Ladce
29.4.2007 Ladce – Plevník
01.5.2007 voľno
06.5.2007 Udiča – Ladce
13.5.2007 Ladce – Beluša
20.5.2007 Brvnište – Ladce
27.5.2007 Ladce – Horovce
03.6.2007 Visolaje – Ladce
10.6.2007 Ladce – Dúlov
17.6.2007 Papradno – Ladce

DORAST:
19.3.2007 Ladce – S. Turá
26.3.2007 Beluša – Ladce
01.4.2007 Ladce – P. Teplá
08.4.2007 Košeca – Ladce
15.4.2007 Ladce – Kanianka
22.4.2007 Hor. Sŕnie – Ladce
29.4.2007 Ladce – Trenčín C
1.5.2007T. Stankovce – Ladce
6.5.2007Ladce – Z. Kostoľany
13.5.2007 Plevník – Ladce
20.5.2007 Ladce – N. Pravno
27.5.2007 Chynorany – Ladce
03.6.2007 Ladce – N. Dubnica
10.6.2007Sebedražie – Ladce

FUTBAL – JAR 2007 17.6.2007 Ladce – Domaniža

STARŠÍ ŽIACI:
01.4.2007 Ladce – Mikušovce
08.4.2007 Prejta – Ladce
15.4.2007 Ladce – Orlové
22.4.2007 Bolešov – Ladce
29.4.2007 Ladce – Lúky
01.5.2007  voľno
06.5.2007 Kočkovce – Ladce
13.5.2007 Ladce – Kolačín
20.5.2007 Pružina – Ladce
27.5.2007 Ladce – Košeca
03.6.2007 P. Teplá – Ladce
10.6.2007 Ladce – H. Poruba
17.6.2007 Papradno – Ladce

MLADŠÍ ŽIACI:
22.4.2007 Ladce – N. Dubnica
29.4.2007 Košeca – Ladce
01.5.2007 voľno
06.5.2007 Ladce – Pružina
13.5.2007 Ilava – Ladce
20.5.2007 Ladce – Beluša
27.5.2007 L. Rovne – Ladce
03.6.2007 Ladce – Brvnište
10.6.2007 voľno
17.6.2007 Podmanín – Ladce

Tunežice  začínajú až 6.5.2007 
(vyžrebovanie v aprílovom čís-
le LZ)      

  Ing. F.G.

Žiaci TJ Tatran cementáreň Ladce 
sa zúčastnili na turnaji usporia-
danom ObFZ na umelej tráve 
v športovej hale Púchov. Na turnaji 
bolo osem družstiev z I. a II. triedy.  
Naši hrali postupne tieto zápasy: 
Ladce – Koš. Podhradie 3 : 0, Lad-
ce – Prečín 7: 0 a Ladce – D. Koč-
kovce 1 : 1. Vo finále (prví z oboch 

NAŠI ŽIACI VÍŤAZNE V PÚCHOVE
skupín) sa stretli so Stupným, ktoré 
porazili 3 : 2 a stali sa tak víťazmi 
celého turnaja. Hráč TJ Tatran Lad-
ce Jakub Machala bol vyhlásený za 
najlepšieho brankára na turnaji. 
Okrem horespomínaných družstiev 
na turnaji ešte hrali žiaci z Hornej 
Poruby, Dolnej Maríkovej, Stre-
ženíc. 

V posledný deň starého roka sa uskutočnil tradičný turnaj vo futbale 6-členných 
družstiev. Vo vzájomných súbojoch sa stretli 2 družstvá Ladiec,  A družstvo pod 
vedením kapitána Mariána Habánka a B družstvo Michala Zábojníka, Tunežice 
a starí páni Ladiec posilnení Koštialikom a Šedíkom z mužstva dospelých. 
Hralo sa systémom každý s každým a výsledky boli nasledovné: Tunežice – st. 
páni 1:0, Ladce A – Ladce B 5:5, st. páni - Ladce B 4:6, Tunežice – Ladce A 3:
7, Ladce A – st. páni 11:7 a Ladce B – Tunežice 4:2. Víťazom sa stalo vďaka 
lepšiemu skóre družstvo  Ladiec A v zložení Habánek M., Filiač R., Hudec P., 
Kučera M., Váň F., Chalaň J. a Letko M. Strelci nastrieľali spolu 55 gólov, hralo 
sa na snehu a tak rozlúčka so starým rokom bola taká, ako má byť.      Ing.F.G.

SILVESTROVSKÝ TURNAJ

PAVEL KOYŠ
Pavel Koyš – významný slovenský básnik, narodil sa 8. 
januára 1932 v Ladcoch (75. nedožité narodeniny). Jeho 
podrobnejší životopis a jeho básnické dielo sme uviedli 
v monografii „Ladce“. V roku 2007 sa pripravuje tradičná 
súťaž v prednese ľúbostnej poézie „Koyšove Ladce“ roz-
šírená o stretnutie občanov Ladiec s poprednými sloven-
skými umelcami a organizátormi kultúry na Slovensku. 
S podrobnosťami vás oboznámime v čísle LZ, ktoré vyjde 
5. októbra 2007.

VZDELÁVACÍ ZVÄZ
Po skončení svetovej vojny v roku 1918 sa začal organizo-
vať kultúrny život v Ladcoch v roku 1922 založením Vzde-
lávacieho zväzu. Súviselo to aj s prijatím nových zákonov 
o kultúre a školstve.  Bol to nevídaný zvrat po systematickej 
maďarizácii. Nie div, že sa do kultúrneho rozmachu pod ve-
dením učiteľov, ale i ďalších vzdelancov, zapájalo stále viac 
Ladčanov. Ukázalo sa, že Zväz bol po robotníckych spolkoch 
a neskôr Slovenskej ligy najväčším organizátorom osvety 
a kultúry. Na čele Vzdelávacieho zväzu bol od jeho založenia 
v roku 1922 až do zrušenia (1938) obetavý správca školy 
Emil Pauer. Vzdelávací zväz v jeho činnosti hmotne podpo-
rovala cementáreň (priestory, elektrina zdarma a pod.).

VZNIK KINA
Elektrifikácia Ladiec v roku 1922 umožnila Vzdelávaciemu 
zväzu ako jednej z prvých obcí na Považí zaviesť premieta-
nie filmov. Premietali sa nemé filmy až do prvého zvukového 
filmu v roku 1934. Prvým premietačom bol Anton Rohel, po-
kladníkom Jozef Král a uvádzačom Ján Kočišík. 

Z nových kníh čitateľom obec-
nej knižnice ponúkame: 
- Sto zaujímavostí o vesmíre
- Počítače
- Ázia, Afrika, Európa
- Geografia sveta
Z beletrie: Hamzová: Bozk nad 
kytičkou frézií, Vasilková: Mod-
rý dom, Steelová: Nebezpeční 
starí mládenci, Valarinová: 
Krajina anjela, Bass: Sve-
dectvo kostí, Murphy: Pravdy, 
ktoré zmenia váš život, Rúfus: 
Óda na radosť.

KNIŽNICA PONÚKA

To je názov novozriadenej 
kaviarne v Dome kultúry 
v Ladcoch. 
Nájdete tu internetovú 
miestnosť s počítačom. 
K dispozícii je biliard a sto-
lový futbal. Okrem nápojo-
vého občerstvenia ponúkajú 
minútky (napr. smažené 
hranolky a bagety).
V kaviarni sa organizujú pre 
mladú generáciu diskotéky. 
Pre staršiu generáciu zábavy 
s ľudovou hudbou. 
Nový majiteľ: Andrej Te-
sarik
Kontakt:            0903/965653
                           0908/382772

INTERNET CAFÉ 
FORTUNA

Vyjdú 5. apríla 2007. 
V množstve článkov 
nájdete aj úvahu o prob-
lémoch samosprávy 
všeobecne a konkrétne 
v Ladcoch, správu o za-
sadaní obecného zastu-
piteľstva, článok o poh-
rebníctve. Budú tam aj 
plány činnosti niektorých 
komisií obecného zastu-
piteľstva, šport, z histórie 
obce, z matriky obce 
i termíny zberov v roku 
2007.
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