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Na zasadaní obecného zastu-
piteľstva 26. marca 2008 po-
sudzovali žiadosť Jozefa On-
dričku, ktorý zriaďuje novú 
kaviareň v priestoroch býva-
lej knižnice. Žiadal odpustiť 
nájomné v čase vykonávania 
rekonštrukčných stavebných 
prác a výšku – rozsah úprav, 
ktoré sa budú refundovať z 
nájomného. Taktiež žiadal 
aj o stanovisko o prenajatie 
kinosály. Poslanci schváli-
li rozsah úprav do 100 000 
Sk. Nájomné začal nájomca 
uhrádzať od 1. apríla 2008.
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo žiadosť SZZP o bezplatný 
nájom veľkej sály Domu kul-
túry na 16. mája 2008.
Potom poslanci schválili 
kúpenie pozemku od rodiny 
Faturíkovej na križovatke pri 
pamätníku za 20 tisíc Sk. Po-
zemok sa použije na zlepše-
nie komunikácie pri pomní-
ku a novej predajni plechov.
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo aj presťahovanie obecné-
ho úradu do Domu kultúry.
Poslanci sa uzniesli na po-
stavení deliacej steny medzi 
knižnicou a sálou v prístavbe 
DK (namiesto koženkovej).
Zo strany knižnice bude 
nová stena slúžiť ako veľký 
knižničný regál.
Poslanci prerokovali a schvá-
lili zmenu územného plánu 
na pozemku za kultúrnym 
domom. Vlastník pozemku 
navrhol zmenu  z pôvodne 

POZEMKY POD BYTOVÚ VÝSTAVBU
navrhovaného účelu na by-
tovú výstavbu na plochu pre 
priemyselné využitie.
Potom schválili zámer vy-
kúpenia pozemkov od 
pôvodných majiteľov v loka-
lite za kaštieľom pre výstavbu 
rodinných domov. Obec ne-
chá vypracovať zastavovaciu 
štúdiu a následne rozpredá 
nové pozemky  individuál-
nym záujemcom. V lokalite 
by sa v prvej etape pripravilo 
asi 16 pozemkov. V prípade 
záujmu bude možné plochu 
pre IBV za kaštieľom ďalej 
rozširovať. Úlohou je, aby sa 
obec s pôvodnými vlastní-
kmi dohodla na prijateľnej 
cene, zodpovedajúcej úrovni 
v našom regióne. Obec bude 
po odkúpení pozemkov mu-
sieť dať vypracovať zastavo-
vaciu štúdiu, geometrické 
plány nových pozemkov a 
vykonať množstvo sprievod-
ných úkonov, ktoré cenu za 
1 m2 zvýšia. Preto by sme 
boli radi, aby sa cena za 1 m2 
udržala na úrovni dostupnej 
záujemcom z radov našich 
občanov. 
OZ sa zaoberalo otázkou 
kúpenia drviča konárov, kto-
rý doporučilo kúpiť. 
Poslanci na záver zasada-
nia schválili technicko-eko-
nomickú štúdiu verejného 
osvetlenia, na ktorú bude 
naväzovať projekt renovácie 
verejného osvetlenia a jeho 
realizácia.

Na 4. strane je článok o príprave modernizácie Zá-
kladnej školy v Ladcoch, o projekte, rozsahu rekon-

štrukcie a európskych fondoch.

ZŠ Ladce podpísala dňa 29.04.2006 družobnú spoluprácu so ZŠ v poľskom 
meste Lodz a stala sa tak účastníkom programu Socrates – Komenius. 
Program Komenius sa o. i. podieľa na nadviazaní spolupráce medzi MŠ, 
ZŠ a SŠ a v rámci spolupráce sa realizujú európske edukačné projekty. 
Spolupráca vyžaduje účasť najmenej 3 škôl z rôznych krajín EÚ. Úlohou 
každého člena je spolupracovať v Európskom edukačnom programe, udr-
žiavať kultúrne dedičstvo a stretávať sa na spoločných akciách (výmena 
učiteľov, žiakov, informácií, vyučovacích foriem a metód, didaktických 
pomôcok...). Jednou z takých akcií bola III. Medzinárodná športová 
olympiáda partnerských škôl, ktorá sa uskutočnila v dňoch 4. – 7. 05. 
2008. Olympiády sa zúčastnili: 
Športová ZŠ Záhuní – Frenštát pod Radhoštěm,
Robert – Gerwig Schule – St. Georgen – Nemecko,
Schuts Jozsef Általános Iskola – Kiskunhalas – Maďarsko,
Plavecká škola Podstawowa Nr. 5 – Lodz – Poľsko,
ZŠ Ladce – Slovenská republika.
ZŠ Ladce reprezentovali: 
Kristína Žáčiková, Patrik Zajac, Mário Kučma, Lívia Kútna, Marek Kvas-
nica, Andrej Kútny, Simona Nygyová, Simona Kučmová, Matej Žáčik, 
Daniel Koštialik, Adam Šedík, Jakub Machala. 
V silnej konkurencii získali žiaci ZŠ Ladce 1 bronzovú (60 m – Žáčiková), 
2 strieborné (400 m – Žáčiková, Koštialik) a 6 zlatých medailí (400 m – 
Žáčik, skok do diaľky + hod medikom + 60 m – Machala, futbal chlapcov, 
zmiešaná štafeta). Najúspešnejším športovcom sa stal Jakub Machala zo 
ZŠ Ladce. Na III. Medzinárodnej športovej olympiáde partnerských škôl 
celkovo obsadila ZŠ Ladce 1. miesto. 
Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 
Poďakovanie patrí tiež sponzorom: Považskej cementárni, a.s., OÚ Lad-
ce, Združeniu rodičov, M. Kútnej, P. Jesenskému, M. Adamcovi, P. Koleč-
kářovi, ktorí akciu finančne i vecne podporili. 
Olympiáda žiakov – športovcov a ich pedagógov naplnila ušľachtilú myš-
lienku o spolupráci a priateľstve medzi ľuďmi. Spoločné chvíle pri špor-
tovom zápolení deti z rôznych krajín zblížili a duchovne obohatili. Preto 
úprimne želáme, aby sa tradícia takýchto podujatí udomácnila a dlho 
pretrvávala. 

Mgr. Šištíková

LADČIANSKE PRVÉ MIESTO V POĽSKU

Obecné zastupiteľstvo v 
Ladcoch na svojom zasa-
daní 23. apríla t. r. prijalo 
niekoľko, pre obec a jej 
občanov vážnych, uzne-
sení. 
Na žiadosť p. Baláža 
prerokovali požiadav-
ku na vyčlenenie plochy 
v lokalite individuál-
nej bytovej výstavby za 
kaštieľom pre výstavbu 
bytových domov, ktoré 
by chcel menovaný po-
staviť a potom odpredať 
občanom. Poslanci žia-
dosť neschválili, pretože 
o pozemky je veľký zá-
ujem zo strany občanov 
a vymedzená plocha ani 
nestačí na uspokojenie 
záujemcov. 
Obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo a schválilo 
investičný zámer vybu-

AJ SLATINSKÝ POTOK SA DOČKÁ
dovania nových rozvo-
dov vodovodnej siete na 
sídlisku Záhradná ulica. 
Cez jestvujúce rozvody tu 
uniká do podzemia veľké 
množstvo pitnej vody, 
stratu ktorej musí hradiť 
obec. Považská vodáren-
ská spoločnosť odmieta 
takúto vodovodnú sieť 
zobrať do svojej správy. 
Jediným riešením je vy-
budovať nové rozvody 
a tieto potom odovzdať 
do správy Považskej vo-
dárenskej spoločnosti. 
Obec bude túto investíciu 
hradiť z úverov. 
Poslanci schválili zmenu 
v obsadení komisie OZ 
pre výberové konanie. 
Starostu obce v komisii 
nahradil zástupca staros-
tu.

(dokončenie na 2. strane)



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo aj 
nové zloženie komisie pre ochra-
nu verejného záujmu. 
Potom schválili bezplatný prená-
jom veľkej sály DK Odbornému 
učilišťu na divadelné predstave-
nie. 
Základnej škole v Ladcoch schvá-
lili príspevok 10 000 Sk na úhradu 
účasti na Medzinárodnej olympi-
áde škôl v Poľsku. 
Poslanci sa opäť zaoberali nájom-
ným v Dome kultúry pre Jozefa 
Ondričku (kaviareň) a stanovilo 
sadzbu 100 Sk za m2 za mesiac. 
Nájomné za terasu pred DK 20 Sk 
za m2 a mesiac. Rovnako 20 Sk za 
terasu za Domom kultúry počas 
sezóny. 
V ďalšom bode  rokovania  od-
mietli žiadosť o úľavu nájomného 
za usporiadanie diskotéky. 
Obecné zastupiteľstvo opätovne 
prerokovalo a schválilo ponuku p. 
Kútneho na úpravu – škarpovanie 
Slatinského potoka v úseku okolo 
Základnej školy po kanál. Potok 
bude mať betónové dno a bočné – 
zošikmené brehy  budú obložené 
lomovým kameňom do betónu.
Na záver zasadania starosta infor-
moval poslancov o novom orga-
nizačnom zabezpečení pracovnej 
skupiny pri obecnom úrade. Prija-
li nového pracovníka povereného 
koordináciou činnosti pracovnej 
skupiny a jej organizačného zabez-
pečenia. Jeho úlohou je starostli-
vosť a organizačné zabezpečenie 
celej technicko – hospodárskej 
činnosti v obci ako i komplexná 
starostlivosť o všetok nehnuteľný 
majetok obce, jeho neustálu údrž-
bu, ošetrovanie a zveľaďovanie. 
Svoju činnosť bude vykonávať v 
tesnej súčinnosti so starostom 
obce a riadiť sa jeho pokynmi. 
Tento pracovník postupne získa 
informácie o celom území obce, 
o polohe a stave inžinierskych si-
etí, o technickom stave všetkých 
objektov, budov a zariadení patri-
acich obci tak, aby sa stal pravou 
rukou každého starostu a aby obec 
mala svojho profesionálneho pra-
covníka, ovládajúceho a poznajú-
ceho všetky technické podmienky 
prevádzky obce. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta

AJ SLATINSKÝ PO-
TOK SA DOČKÁ

(dokončenie z 1. strany)
V roku 2006 sa začala ďalšia etapa modernizácie Považskej cemen-
tárne, a.s. investičnou úlohou Modernizácia strediska cementová 
mlynica. 
V roku 2005 bol priemerný výkon strediska Cementová mlynica 
141,3 tony za hodinu. Cieľom modernizácie bolo zvýšiť výkon na 
207,1 tony za hodinu. 
Všetko je oveľa zložitejšie a technicky náročné, ale v podstate išlo o 
tieto úlohy: 
- inštaláciu mlecieho okruhu s valcovým lisom, sušením a zásobným 
silom na trosku, 
- modernizáciu linky cementovej mlynice 2,
- príslušné vyvolané investície.
Upresnenie, príprava a realizácia použitia valcového lisu pre moder-
nizáciu cementovej mlynice bolo pokračovaním Základného inves-
tičného plánu modernizácie cementárne s primárnym cieľom umož-
niť ďalšie zvyšovanie výroby cementu. 
Princíp zvýšenia výkonu mletia cementu teraz spočíva v zmene fy-
zikálnych vlastností zomieľaných komponentov v predomieľacom 
okruhu vo valcovom lise, kde dochádza k ich rozdrveniu na jemnej-
šie častice. Opakovaným podrvením komponentov vo valcovom lise 
je možné dosiahnuť ich potrebnú granulometriu. Takto upravené 
komponenty sa potom dávkujú do existujúcich mlynov. Pretože na 
ich zomletie v mlynoch je potrebné menšie množstvo práce ako na 
komponenty nepredomleté, je teda možné využiť takto vzniknutý 
nadbytok mlecej práce na zvýšenie množstva dávkovacieho materi-
álu do mlynov, čo sa rovná zvýšeniu ich výkonu. 
Aby mohli v cementárni úspešne spustiť celý tento systém, museli vy-
budovať viacero tzv. vyvolaných investícií. Okrem samotnej cemen-
tovej mlynice, kde inštalovali dopravný pás a elevátor, vzduchové 
triediče, rôzne filtre a ďalšie dopravné cesty. Veľké zmeny nastávajú 
aj v energetike v oblasti elektrickej energie. 
 Tento článok uverejňujeme pre záujem čitateľov, najmä 
bývalých pracovníkov cementárne a tých, ktorí s obdivom sledujú už 
takmer desaťročie trvajúcu modernizáciu výroby, technológií, ale i 
pracovného prostredia v PCLA. Metóda valcového lisu je väčšine ne-
známa, preto sa o ňu zaujímali – preto na ňu aj reagujeme a veľmi 
stručne odpovedáme. 

redakcia

ĎALŠÍ VÝZNAMNÝ KROK V MODERNIZÁCII CEMENTÁRNE

Na konci apríla a v polovici 
mája ožili Ladce oslavami, 
ktoré ukázali, že Ladčania 
majú ešte zmysel pre spoloč-
né akcie a chuť stretávať sa. 
Pri pamätníku obetí druhej 
svetovej vojny si 30. apríla 
podvečer spomenuli na svo-
jich 19 zavraždených spolu-
občanov, ktorí sa nedočkali 
oslobodenia obce o 13 dní 
neskôr. 
Dňa 1. mája sme si pripo-
menuli už druhýkrát 1. máj 
netradične, pri akcii „Otvára 
sa máju brána“ – tento raz 
v priestoroch pred Domom 
kultúry. Potešila pomerne 
veľká účasť občanov, ktorí si 
pozreli vydarené vystúpenie 
mažoretiek z Centra voľného 
času z Púchova. Radosť nám 
opäť urobila „Ladčanka“, kto-
rej výkon a stále modernejší 

TRI VYDARENÉ OSLAVY
štýl hry je z vystúpenia na 
vystúpenie lepší. Ozdobou 
„Ladčanky“ začali byť aj spe-
váčky a speváci. 
Dňa 11. mája veľká sála 
Domu kultúry privítala lad-
čianske matky pri príležitos-
ti ich sviatku Dňa matiek. V 
bohatom programe sme si 
vypočuli príhovor zástupcu 
starostu obce Mariána Justha, 
vystúpenie seniorov zo súbo-
ru Vršatec, zábavný program 
Turcer z Ilavy a tradične deti 
z našej Materskej školy. 
Deti zo Základnej školy odo-
vzdali matkám malé darčeky. 
Za priebeh oslavy treba poďa-
kovať organizátorom: Komisii 
pre kultúru a šport pri obec-
nom zastupiteľstve, Zboru pre 
občianske záležitosti a osobit-
ne Liborovi Kvasnicovi, ktorý 
pripravil ozvučenie sály.

Narodené deti: 
Samuel Staňo

Emma Koštialiková
Silvia Kušnierová

Alexandra Jakubíková
Erik Tupý

Vítame nových občanov, želáme 
im šťastné detstvo a rodičom 
veľa radosti zo svojich potom-

kov. 

Zomreli: 
Emil Kandráč (r. 60)

Jozefína Hrenáková (83)
Helena Florišová (74)
Oľga Hudecová (81)

Pozostalým vyslovujeme sú-
strasť nad nenahraditeľnou 

stratou ich najbližších. 

Jubileá

85 rokov
sa 30. júna t. r. dožíva Emília 

Galanská

80 rokov
oslávi 10. júna Sidónia Zahrad-
níková a 31. júla 2008 Rudolf 

Mackura.

50. výročie sobáša
si pripomenú Ján Sloboda s 
manželkou Máriou, rodenou Pe-

tríkovou (15. júla  t. r.).

Všetkým jubilantom prajeme 
zdravie a ešte dlhé roky živo-
ta v spokojnosti, porozumení a 

láske.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v 
Trenčíne uskutočnilo oceňovanie 
učiteľov materských, základných a 
stredných škôl – Vynikajúci peda-
góg trenčianskeho kraja. 
Bol medzi nimi aj Marián Justh z 
Odborného učilišťa internátneho v 
Ladcoch. 
V našej obci pôsobí už takmer 
tridsať rokov vo výchovnej oblasti 
a verejných funkciách. Vynikajúce 
výsledky dosiahol hlavne v zavád-
zaní netradičných foriem do vý-
chovného procesu. Podieľal sa na 
príprave žiakov na Celoslovenské 
športové hry, bol hlavným organi-
zátorom programov Vianoce s Fun 
rádiom, MISS Odborných učilíšť na 
Slovensku, podujatí v rámci Nadá-
cie Úsmev ako dar a veľa ďalších.
Jeho osoba je spojená s verejnou 
činnosťou, najmä v oblasti kultúry 
a športu. V ostatnom období zastá-
va zodpovednú funkciu zástupcu 
starostu obce Ladce. 
K vyznamenaniu Mariánovi Jus-
thovi blahoželáme, želáme mu 
spokojnosť v živote a veľa elánu do 
ďalšej práce. 

BLAHOŽELÁME



V tomto roku si všetci členovia dubnickej organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu slávnostne pripomínajú 60-te výročie založenia tzv. ľu-
dového rybárskeho spolku v Ilave, ktorý bol základom pre rozvoj orga-
nizovaného rybárstva v našom regióne. Stalo sa tak v júni roku 1948, 
keď na valnom zhromaždení, ktoré zvolal jedenásťčlenný akčný výbor 
zložený zo zástupcov obcí Ilava, Košeca, Ladce, Klobušice, Dubnice 
nad Váhom a niektorých obcí zo Závažia, bol so všetkými právnymi 
a inými formalitami právoplatne založený spolok ľudového rybárstva 
so sídlom v Ilave. 
Je veľkou škodou, že sa z tohto obdobia nezachovala takmer žiadna 
písomná dokumentácia, ktorá bola vraj zničená, keď bola uskladnená 
na povale domu jedného z vtedajších funkcionárov. Našiel sa iba jeden 
zošit, v ktorom sa uvádzajú údaje o založení spolku, ktorý v tom čase 
tvorilo 94 členov a len sporadicky sú v ňom zachytené problémy, ktoré 
riešil výbor či údaje o úlovkoch, počtoch násad a starostlivosti o ob-
hospodarované revíry. 
Spolok sa, tak ako mnohé iné, po krátkom čase organizačne začlenil 
do už vtedy existujúceho slovenského rybárskeho zväzu so sídlom v 
Žiline a s niektorými - najmä organizačnými - zmenami, je tomu tak 
doteraz. 
K veľkému rozvoju rybárskeho športu došlo v čase, keď bol v dubnic-
kom regióne zaznamenaný prudký nárast strojárskej výroby a s tým 
spojenej bytovej výstavby Dubnice a Novej Dubnice. Zvýšenou ťažbou 
štrku boli získané nové vodné plochy, vhodné na zarybnenie a je sa-
mozrejmé, že sa zvýšil aj počet členov rybárskeho zväzu a aj z toho 
dôvodu vznikla mestská organizácia slovenského rybárskeho zväzu so 
sídlom v Dubnici nad Váhom, do pôsobnosti ktorej patrili členovia už 
spomínaných obcí. 
Slovenský rybársky zväz pôsobí na Slovensku ako občianske združenie 
s najvyšším orgánom, ktorým je RADA so sídlom v Žiline, združuje 
110 základných organizácií a cca 130 000 členov. Dubnická organizá-
cia v čase, keď prekročila počet svojich členov nad 500, rozhodla kvôli 
lepšiemu zvládnutiu problémov a lepšej starostlivosti o svojich členov, 
vytvoriť tri jej podliehajúce obvodné organizácie a to Dubnica, Nová 
Dubnica a Ilava. 
Tá naša ilavská, ktorá združuje členov Ilavy, Ladiec, Košece a priľah-
lých obcí zo Závažia, má okolo 350 členov, z toho približne 70 detí a 
takmer vo všetkých oblastiach svojej činnosti dosahuje nadpriemerné 
výsledky. Tak to hodnotili aj na poslednej výročnej schôdzi, ktorá sa 
konala 17. februára v Dome kultúry v Ilave. Jej slávnostný charakter 
určovalo 60-te výročie založenia Ľudového rybárskeho spolku v Ilave. 
Okrem toho, že sme si pri tejto príležitosti s úctou spomenuli na tých 
aktívnych členov z čias minulých, akými boli z našej obce napríklad 
páni Gergelič a Čičkan, tí dnešní dostali 28 rôznych vyznamenaní a 
ocenení, ktoré udeľuje Slovenský rybársky zväz. Z našej obce to boli 
Libor Kvasnica, ktorý prevzal jedno z najvyšších ocenení a to „Čestný 
člen“ MsO-SRZ za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve a rozvoj rybár-
stva na Slovensku. „Plaketu za rozvoj rybárstva na Slovensku“ prevzal 
Bohuš Ištvánik. 
Čestný odznak I. stupňa za zásluhy dostai Ing. Šedík a Maršovský Pa-
vol, II. stupňa Kučma Ladislav a III. stupňa Lihocký Marian, Kuman 
Štefan, Ing. Šedík Ján, Šedík Július, Rolín Jaroslav, Zápalka Jozef a 
Obecný úrad Ladce. 
Výbor obvodnej organizácie k dosiahnutiu ocenení blahoželá a za do-
terajšiu spoluprácu a podporu ďakuje a to aj tým aktívnym členom, 
ktorí síce ocenení neboli, avšak organizáciu aktívne v jej činnosti pod-
porujú.

Ján Sloboda
Predseda ObO-SRZ č. 3

RYBÁRI OSLÁVILI 60. VÝROČIE ORGANIZÁCIE

Základná organizácia Združenia 
technických a športových činností v 
Ladcoch pripravujú pre svojich čle-
nov aj v roku 2008 zaujímavé turis-
tické trasy. Sú medzi nimi také, ktoré 
zvládnu všetci i ťažšie – náročnejšie. 
V roku 2008 plánuje výbor ZTŠČ v 
Ladcoch zaviesť svojich členov na 

TURISTI V ROKU 2008
tieto krásne partie slovenskej prí-
rody:
7. júna – výstup na Vtáčnik
5. júla – výstup na Babiu horu
20. septembra – Vysoké Tatry (Veľká 
Svišťovka)
18. októbra – Malé Karpaty (Smo-
lenice)

Máj býva už tradične prepl-
nený množstvom akcií, na 
ktorých sa zúčastňujú naši 
učni a učnice.
Tento rok sme sa tešili na 
medzinárodný projekt „Eu-
rópa – vlastná, cudzia a 
spoločná“, ktorý sme chceli 
uskutočniť v Ladcoch v spo-
lupráci s našimi maďarský-
mi a nemeckými partnermi 
a s finančnou podporou Eu-
rópskej únie. 
Vzhľadom na to, že maďar-
ská národná agentúra (ktorá 
rozhoduje o pridelení pod-
pory z Eurofondov pre ma-
ďarské organizácie) projekt 
vo svojej krajine nepodpo-
rila, všetko úsilie a príprava 
(aj ostatných zúčastnených) 
vyšlo nazmar. Napriek tomu 
sa nevzdávame a našou sna-
hou je presunúť tento zaují-
mavý projekt na rok 2009.
Na piatok 30. mája v rámci 

AKTIVITY V ODBORNOM UČILIŠTI INTERNÁTNOM
Medzinárodného dňa detí 
pripravili v spolupráci so 
Základnou školou Ladce, 
s Obecným úradom Lad-
ce, s Gymnáziom Považská 
Bystrica, s materským cent-
rom Mimčo a s občianskym 
združením Preles zábavné 
dopoludnie pre deti a mlá-
dež pod názvom Rozpráv-
kový park. Chceme nadvia-
zať na minuloročnú akciu, 
ktorá mala u detí aj rodičov 
dobrý ohlas. Deti budú mať 
možnosť stráviť v ladeckom 
parku chvíle plné radosti a 
zábavy pri aktivitách, ktoré 
pre ne pod pedagogickým 
vedením vymysleli a pri-
chystali ich kamaráti a spo-
lužiaci. 
Tomu sa v reklamnom 
žargóne vraví: „Dva v jed-
nom.“

S. Kret

Všeobecne sa vedelo, že statika mosta – vý-
jazdu z Ladiec pri Hloži je vo veľmi zlom stave. 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie rozhodol most 1/61 Ladce 080 re-
konštruovať. Dobu rekonštrukcie určili od 28. 
apríla do 30. novembra 2008.
Uzavretie mosta si vynútilo obchádzku cez 
Podhorie, kde na úzkej ceste museli použiť se-
mafory. Problémy robí aj železničný prejazd v 
Ladcoch i premiestnenie autobusových zásta-
viek v obci. Opisovať komplikácie je zbytočné, 
pretože ich občania prežívajú už viac ako me-
siac. 
Staré zastávky slúžia iba diaľkovým autobu-
som, pretože ich trasa je iná ako bežných lin-
kových autobusov v regióne. 
Na moste sa v súčasnosti intenzívne pracuje. 
Dodávateľom stavby je Doprastav a rekon-
štrukcia bude stáť 38 miliónov korún. 
Občania si iste všimli, že Obecný úrad – jeho 
pracovné skupiny - zlikvidovali starú (neeste-
tickú a takmer nepoužívanú) autobusovú za-
stávku a budujú novú. Plnia tak sľub daný v 
programe po voľbách v roku 2006. Veríme, že 
bude hotová skôr, než prejde prvé auto po zre-
konštruovanom moste.

OPRAVA MOSTA BOLA NUTNÁ



Rozhodnutie o prioritnom postavení Základnej školy pri 
zabezpečovaní finančných prostriedkov z Eurofondov 
padlo už na zasadnutí  obecného zastupiteľstva v roku 
2007.
Na základe tohto rozhodnutia sa spracovalo ideové zada-
nie a zabezpečili sme výberové konanie dodávateľa pro-
jektovej dokumentácie Prestavba a modernizácia areálu 
ZŠ. Do tohto projektu bola zakomponovaná aj Materská 
škola. Toto riešenie by bolo najkomplexnejšie, koncepčne 
správne a ekonomicky najvýhodnejšie. V takomto duchu 
sa spracovala aj stavebná projektová dokumentácia. Inves-
tičné náklady sa počítali do 100 miliónov korún. 
Vzhľadom na to, že riešenie akútnych problémov so ško-
lami je celoslovenský problém, Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja prijalo regulačné opatrenie, podľa 
ktorého stanovilo na jedného žiaka 70 000 Sk. Z toho vy-
plýva, že finančný nárok Základnej školy v Ladcoch je asi 
17 miliónov korún. Po uplatnení ďalších nárokovateľných 
položiek je výsledná dotácia 19 mil. Sk. 
Na takto stanovenú dotáciu bola potom prepracovaná sta-
vebná projektová dokumentácia, podľa ktorej sa vykonajú 
stavebné úpravy na dvoch hlavných školských budovách 
(pavilón „A“ a „B“). 
Úpravy budú predstavovať: zastrešenie oboch objektov 
šikmými valbovými strechami, výmenu všetkých okien a 
vstupných dverí vrátane sklobetónových stien na schodis-
kách a komplexné zateplenie plášťa oboch pavilónov. Oba 
projekty dostanú novú farebnú fasádu. 
Toto sú základné stavebné úpravy, ktoré sa dajú urobiť za 
stanovenú dotáciu. Niektoré  úpravy interiéru sa budú re-
alizovať podľa toho, koľko sa podarí ušetriť na uvedených 
prácach. 
Hlavný efekt tejto akcie bude v tom, že oba pavilóny do-
stanú kvalitnú strechu, výrazne sa ušetrí na vykurovaní 
(odhady sú až 400 000 Sk ročne). Nezanedbateľná je aj es-
tetizácia hlavných objektov školy.
Súčasne sme úspešne odovzdali na Ministerstve výstavby a 
regionálneho rozvoja príslušné projekty a žiadosť. Do 100 
dní od 13. mája t. r., kedy sme veci odovzdali, bude medzi 
obcou a ministerstvom podpísaná zmluva a od septembra 
2008 by sa mohli stavebné práce začať. 
Dodávateľom stavebných prác je firma „Fourmet group, 
s.r.o.“ z Považskej Bystrice, vybraná vo výberovom kona-
ní. Práce sú plánované na 12 mesiacov. Úspešný projekt 
– žiadosť obce vypracovala firma Serena, s.r.o. z Trenčína. 
Stavebné projekty sú od firmy „Luka“ z Považskej Bystri-
ce. 
Verím, že k definitívnemu schváleniu našej žiadosti a 
podpisu zmluvy do termínu spomínaných 100 dní dôjde a 
Ladce za európske peniaze získajú významné zrenovova-
nie hlavných objektov v školskom areáli ZŠ.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

PRIPRAVUJEME MODERNIZÁCIU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Navštívte obecnú knižnicu v nových priestoroch 
(prístavba domu kultúry – poschodie)

Využite na svoje vzdelanie i zábavu veľký knižný 
fond obecnej knižnice.

Stalo sa už tradíciou, že v čase od 
1. do 15. mája, teda ešte v čase 
intenzívnej ochrany lovu rýb, 
konajú sa vo vybraných revíroch 
takmer na celom Slovensku pre-
teky v love rýb udicou. 
Dňa 1. mája sa na štrkovisku 
v Ilave konali preteky detí vo 
veku od 6 do 14 rokov. Za vý-
datnej pomoci rodičov, priateľov 
a starších kolegov sa podujatie 
vydarilo. Zo 43 zúčastnených 
pretekárov zvíťazil Patrik Kút-
ny. Na ďalších miestach skončili 
Romana Vráblová, David Janco, 
Dominik Šukala, Dominika Hla-
váčová, Patrik Andrisik. Organi-
zátori odmenili celkom 33 detí. 
V kategórii dievčat so značným 
náskokom zvíťazila Dominika 
Vráblová. Vecné ceny mali hod-
notu viac ako 9 000 Sk. Oveľa 
cennejšie však boli doklady pre 
výkon rybárskeho práva v roku 
2008, ktoré im odovzdal hospo-
dár Obvodnej organizácie Libor 
Kvasnica. 
Ďalšie preteky, teraz na Tunežic-
kých rybníkoch, sa uskutočnili 
8. mája 2008 za účasti 60 prete-
károv z radov funkcionárov celej 
mestskej organizácie Dubnica 
nad Váhom i niektorých hostí z 

3 x RYBÁRSKE PRETEKY
vyšších orgánov, napr. tajomníka 
rady Ing. Baláža. 
Počas vydarenej akcie ulovili 166 
kusov rýb a odmenili sedem pre-
tekárov (Kamenský, Gavenda, 
Novosad, Tramita, Kučma, Opát 
a Drha). 
Za tzv. hlavné preteky sú pova-
žované Preteky v love rýb udicou 
dospelých. Konali sa na štrkovis-
ku v Ilave dňa 11. mája t. r. za 
účasti 166 pretekárov. Celkom 
ulovili 195 kusov rýb, z toho na-
jviac kaprov, pstruhov a pleská-
čov. Najväčší úlovok dosiahol 
Jozef Andrisik – 82 centimet-
rového a deväť kilov vážiaceho 
amura. Celkom odmenili 10 pre-
tekárov. Poradie: Timotej Šedík, 
Timotej Šebek, Mário Makas, 
Peter Chalúpek, Juraj Petráš, Mi-
chal Andrisik, Miroslav Svedek, 
Martin Kvasnica, Miroslav Gre-
gor a Ivan Hudák. 
Blahoželáme víťazom a ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili o vý-
borné rybárske akcie. Ďakujeme 
sponzorom a najmä Obecným 
úradom v Ladcoch a Košeci a 
Mestskému úradu v Ilave. 

Ján Sloboda, 
predseda Obv. SRZ

Keď sa začnú rozvíjať prvé mladé lístky a objavia sa chrústy, Horné 
Ladce ožijú. Dátum 24.4. dáva tušiť, že aspoň na chvíľu ožijú tradície, 
ľudia sa večer zdvihnú od televízorov a stretnú sa známi, priatelia, 
zaspievajú a zaspomínajú na mladosť prežitú v Horných Ladcoch. 
Takáto príjemná atmosféra a vítanie príchodu jari je už dlhé roky len 
vďaka nadšencom z Horných Ladiec na čele so Štefanom Kumanom, 
Jánom Vedejom, Mariánom Markušom, Babečkovcami, Branislavom 
Králom a ďalšími, ktorí sa postarajú o obrovskú vatru a celé orga-
nizačné zabezpečenie. O dobrú náladu zasa Ing. Jožko Mikušinec a 
nikdy nechýba ani Janko a Julko Prekop. Už druhý rok vďaka Jožkovi 
Mikušincovi hrala do nálady cimbalová muzika. 
Myslím, že za všetkých, čo tam tohto roku prišli, môžem povedať: 
ďakujeme za krásny večer.

A.S.

TRADIČNÉ PÁLENIE ĎURA

Základná organizácia Slovenského zvä-
zu chovateľov v Ladcoch patrí medzi 
málopočetné, ale aktívne organizácie. V 
roku 2007 sa jej členovia, rovnako ako 
v predchádzajúcich rokoch, venovali 
chovu ušľachtilých domácich zvierat. 
V roku 2007 chovali celkom 64 sliepok 
– nosníc, 5 ks malej hydiny, 9 čínskych 
kačíc, 24 ks plemenných králikov a 6 
psov rôznej rasy. 
Zaregistrovali 72 králikov majiteľov 

CHOVATELIA VOLAJÚ NOVÝCH ČLENOV
Antona Haršániho, Vladimíra Kalusa 
st., Vladimíra Kalusa ml.. 
Jednou z hlavných činností bola vý-
stavnícka činnosť. Členovia sa so svo-
jim chovom predstavili na výstavách 
vo Sverepci, na XI. Vážskej výstave v 
Beluši. 
Ako každoročne organizácia zabezpe-
čila pre občanov Ladiec 40 jatočných 
moriakov s hmotnosťou 680 kilogra-
mov.



Občianske združenie materské centrum Mimčo vzniklo 13.4.2007, pretože 
mamičky, ktoré boli už dlhšiu dobu na materskej dovolenke, nechceli vy-
užívať voľný čas len prechádzaním sa po našej obci, ale chceli si navzájom 
odovzdať rady, skúsenosti, zoznámiť svoje deti s inými detičkami a v chlad-
ných mesiacoch nezostávať celý deň doma, ale aby si deti pomaly zvykali 
na kolektív či na prípravu chodenia do škôlky. Naše MC navštevujú deti 
do veku 6 rokov. Stanovili sa otváracie hodiny v utorok a štvrtok od 15.00 
do 17.00 hod. Mamičky, ktoré pracujú v centre – pracujú bez nároku na 
odmenu s vedomím, že len to, čo sa vyzbiera zo vstupného, prípadne iné 
peňažné dary, ktoré centrum dostane, pomôže kúpiť do MC hračky a mate-
riál potrebný na tvorivé dielne pre deti, či mamičky. Z tvorivých dielní sa v 
roku 2007 robili adventné vence a obrúsková technika. 
Rok 2008 nám priniesol prvú spoločenskú akciu – náš krásny karneval, 
ktorý sa konal 16.2.2008. Prišlo nás pozrieť 36 detí, ktoré ako pamiatku 
na karneval dostali papierovú medailu v tvare kvetinky na mašličke s dá-
tumom uskutočnenia a sladkosti. Na začiatok sa predstavili masky, deti 
predniesli básničku či pesničku, potom nasledovalo tancovanie a voľná zá-
bava. Samozrejme táto zábava by nemohla byť bez výzdoby – balóniky nám 
darovala p. Hlavatá (Mini mix) spolu so slamkami a v prvom rade nám 
poskytla veľkú pomoc pri predaji vstupeniek, ďalej p. Daňová z textilu nám 
dala mašličky, za čo jej ďakujeme. 
Druhá, no náročnejšia úloha nastala v čase jarného upratovania v MC. Tu 
patrí poďakovanie Kláre Patkovej, Andrei Pagáčovej, Dušane Vychopeňo-
vej a Andrei Uríčkovej, ktoré sa tejto úlohy dobre zhostili.  Zároveň musíme 
poďakovať p. Zábojníkovej z drogérie, ktorá nám dala čistiace prostriedky, 
aby sa naše mamy mohli plne realizovať. 
Dňa 8.3. sa začalo cvičenie pre mamičky a babičky, ktoré teraz prebieha 
každý štvrtok od 18.00 do 19. 00 hod, cena vstupenky je 20,- Sk. Je možné 
zakúpiť si i permanentku – 4 vstupy + 1 zdarma v hodnote 60,- Sk. Vieme, 
že začalo leto a viacerí z nás trávia svoj čas na záhradkách, no príďte si s 
nami zacvičiť, pretože i teraz pri menšej účasti, je veková kategória od 20 
do 60 rokov. 
Nielen mamičky majú „svoju hodinku“ v centre, ale i deti začali 15. apríla 
tancovať každý utorok v čase od 16.00 do 17.00 hod s Monikou Fuskovou 
(t. č. 0904/587 157). Na prvej hodine bola účasť väčšia (7 detí) ako na dru-
hej, no nezabúdajte mamičky, že tancovať sme neprestali, tak priveďte svoje 
detičky znova a zavolajte aj ich kamarátov. 
Najdôležitejšia akcia pre MC bola 20. apríla, kedy MC oslavovalo svoje 1. 
narodeniny spolu s 13 detičkami a ich rodičmi. Pozvanie na oslavu prijali 
námestník starostu Marián Justh, krajská koordinátorka z Únie materských 
centier (ďalej len ÚMC) – Katarína Griffin. Deti, rodičov a hostí privítala 
Klára Patková, spomenula začiatky, ako aj poďakovala všetkým, ktorí po-
mohli zrealizovať fungovanie MC (priestory od obce zdarma, vymaľovanie, 
zariadenie, hračky,...). Krátke príhovory mali aj p. Justh a p. Griffin, po kto-
rých začalo divadlo pre deti – „Ako ťahala babka repku“, ktoré nám zahralo 
Ladecké mládežnícke divadielko. Potom si deti zatancovali s divadelníkmi. 
A konečne nastala tá správna chvíľa – sfúknuť sviečku na torte, ktorá sa 
rozdelila medzi všetkých. Aby boli deti aj trošku unavené, pripravili sme 
pre nich malé súťaže, za ktoré dostali deti sladkú odmenu pri každej sú-
ťaži. 
Ku dňu matiek – 11. máj – sa v kultúrnom dome konala oslava. Pri tej-
to príležitosti si účastníci mali možnosť zakúpiť pohľadnice, ktoré vydala 
ÚMC a sú súčasťou verejnej zbierky schválenej Ministerstvom vnútra. Za-
kúpením týchto pohľadníc ste všetci prispeli nášmu MC na zrenovovanie 
sociálnych zariadení a kúpeľne. Ďakujeme, že aj Vy pomáhate. 
Chceme sa ospravedlniť tým, ktorí čakali na zájazd do Bojníc, ktorý mal 
byť v prvej polovici mája ku dňu rodiny. Zlyhal na pokazenom autobuse 
a náhradný sa nám nepodarilo narýchlo zohnať. Náhradný termín na vý-
let do Bojníc je 28. jún – ako ukončenie tohto školského roku 2007/2008. 
Výlet má na starosti pani Patková (t. č. 905/273 295), u ktorej sa môžete 
informovať na podrobnosti. V krátkosti len spomenieme, že cenu zájazdu 
oznámime v prvej polovici júna a bude zahŕňať cenu vstupného do ZOO, 
cenu dopravy, parkovného a stojného. Občerstvenie nebude zahrnuté v 
cene zájazdu, zoberte si so sebou vlastné (výlet by mal trvať od 7.30 do cca 
17.00 hod). Nezabúdajte ani na našich oteckov, ktorým pripravujeme 14. 
júna ku dňu otcov guláš spolu s malým posedením a zahraním si futbalu. 
12. júna si v MC môžu deti vyrobiť darček pre svojho ocina. 
O všetkých akciách budete informovaní letákmi a vyhlásením v obecnom 
rozhlase. Každá mamička sa môže zapojiť a pomôcť s MC. Môže sa stať jed-
nou z členiek MC. Tu môžete zrealizovať svoje nápady pre deti a mamičky. 
Na záver správa z vedenia centra: v apríli ste mali možnosť vyplniť hla-
sovací lístok, ktorý bol vytvorený pre lepšie fungovanie MC a mohli ste 
rozhodnúť o novom vedení MC. Novým predsedom je Andrea Uríčková (t. 
č.0907/836 574), podpredsedom zostáva Andrea Pagáčová (t. č. 0908 181 
335), novým tajomníkom je Monika Fusková a pokladníkom je Ivana Klo-
bučníková. Držme im palce, nech sa im v období rokov 2008/09 darí.

Andrea Uríčková

RADOSŤ Z ROČNEJ BILANCIE

V tradičnej súťaži – olympiáde Pytagoriáda boli v 
„okresnom“ kole z našej Základnej školy úspešnými 
riešiteľmi v kategórii 4. ročníka Jozef Mikušinec (2. 
miesto), Martin Gach (5. miesto). Z piatakov Nikola 
Gregušková siedma a zo žiakov 8. ročníka P. Škunda 
tretí.
V ďalšej súťaži „Matematický klokan“ úspešnými rieši-
teľmi (ktorí získali 5 klokanov) boli Dorota Filiačová, 
Vladimír Mosoriak, Jozef Mikušinec a Martin Gach.

V dňoch 3. mája – 8. mája 
t. r. sa tretiaci a štvrtáci 
– spolu 35 žiakov zúčast-
nili v Škole v prírode na 
Donovaloch. Žiaci boli 
ubytovaní v penzióne 
Limba. Deti mali mož-
nosť využiť vnútorný ba-
zén a bowling. 
Spoločenskú miestnosť 
využívali na vyučova-
nie, ale i na súťaže, hry 
a turnaje. Deti vo výške 
1 370 metrov n. m. mali 
možnosť vidieť nielen 
krásy Donoval, ale i štíty 

ŠKOLA VO VÝŠKE 1 370 METROV N. M.
Tatier. 
V miestnom športovom 
klube ich privítal jeho 
predseda Toma, ktorý 
im porozprával históriu 
klubu a premietol krátky 
film. 
Spomínať budú na prí-
jemné chvíle i maskota 
Donoval samojeda Sama. 
Organizátori ďakujú za 
poskytnutie výborné-
ho prostredia, osobitne 
RNDr. P. Janešíkovi, kto-
rý sponzoroval autobus. 

Mgr. J. Šelingová

MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Celé tri týždne sa žiaci štvr-
tého a piateho ročníka pod 
vedením učiteľky Mgr. M. 
Balážovej venovali doprav-
nej výchove. Zdokonaľovali 
sa v pravidlách cestnej pre-
mávky, dopravných predpi-
soch, zopakovali a naučili 
sa nové dopravné značky, 
riešili rôzne druhy testov 
zo zákona č. 315/1996 Z. 
z. o premávke na pozem-
ných komunikáciách. V re-
laxačnej učebni sa zahrali 
na vodičov a na koberci s 
dopravným ihriskom a do-
pravnými značkami jazdili 
rôznymi typmi automobi-
lov. 
Svoje získané vedomosti 
si následne overili v praxi 
na vlastných bicykloch. V 
priestoroch školy na do-
pravnom ihrisku bolo veľmi 
rušno. Svetelná signalizácia 

NA BICYKLI BEZPEČNE
a dopravné značky i p. uči-
teľka ako cestná policajtka 
usmerňovali dopravu. Deti 
mali radosť z jazdy podľa 
predpisov a možno podo-
tknúť, že sa toho naozaj veľa 
naučili a vedeli to správne, 
podľa predpisov, využiť i na 
ceste. 
Na posledný týždeň doprav-
nej výchovy sa deti veľmi te-
šili. Uskutočnilo sa školské 
kolo európskej dopravnej 
súťaže „Na bicykli bezpečne 
2008.“
Najúspešnejšími cyklistami 
a riešiteľmi testov sa stali 
Dominika Habánková, Ga-
briel Koštialik, Jozef Miku-
šinec, Tatiana Koštialiková. 
Sme spokojní, že i takou-
to formou sme prispeli k 
vzdelávaniu a bezpečnosti 
našich detí na cestách. 

Mgr. M. Balážová
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BEEL Púchov
Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov    

Z HISTÓRIE OBCE

Dospelí odohrali 11 zápasov s bilanciou 4 víťazstvá (z toho 2 na pôde 
súperov), 1 remíza vo Veľkých Bieliciach a 6 prehier, z toho 3 na do-
mácej pôde pri skóre 17 – 20. I napriek tejto nie práve najlichotivejšej 
bilancii si mužstvo stále udržuje 4. miesto. S výkonmi chlapcov mô-
žeme byť, až na zápas v Kamenci, spokojní, veď výpadku sa nevyhnú 
ani oveľa väčšie kluby. Záver súťaže nebude ľahký, ale všetci spoločne 
veríme, že nám bude 4. miesto patriť i po skončení súťažného roč-
níka. 
Horšie sú na tom dorastenci, ktorí z 11 zápasov jari získali len 4 body 
a s najväčšou pravdepodobnosťou sa s krajskou súťažou po rokoch 
rozlúčia. Príčinou tohto stavu je najmä nie najzodpovednejší prístup 
jednotlivcov k majstrovským zápasom. Obe žiacke družstvá si vo svo-
jich súťažiach počínajú dobre. Starší žiaci sú ako nováčik určite prí-
nosom pre krajskú súťaž i napriek tomu, že na majstrovské stretnutia 
nastupujú pravidelne 4 i viacerí hráči z kategórie mladších žiakov. 
Mladší žiaci zatiaľ prehrali iba so svojimi rovesníkmi z dubnickej re-
zervy a patrí im pekné 2. miesto.

HODNOTENIE DOTERAJŠIEHO 
PRIEBEHU FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

DOSPELÍ
V. Bielice – Ladce  0 : 0
Ladce – V. Uherce  2 : 3
Kočovce – Ladce  4 : 1
Ladce – Prečín  2 : 0
Selec – Ladce  1 : 6
Ladce – Podolie  3 : 1
Kamenec – Ladce  4 : 1
Nováky – Ladce  2 : 1
Ladce – N. Ves n. V.  0 : 2
H. Poruba – Ladce  1 : 2
Ladce – Púchov  1 : 2

DORAST
Ladce – S. Turá  4 : 3
N. Pravno – Ladce  1 : 0
Ladce – Chynorany  1 : 2
P. Teplá – Ladce  4 : 2
Ladce – Košeca  0 : 2
H. Ozorovce – Ladce  3 : 0
Ladce – Z. Kostoľany  2 : 3

VÝSLEDKY DO 18. MÁJA 2008
Ladce – Streženice  0 : 0
Sebedražie – Ladce  1 : 0
Ladce – N. Dubnica  0 : 1
Drietoma – Ladce  2 : 1

ST. ŽIACI
Ladce – T. Stankovce  2 : 2
Ilava – Ladce  0 : 0
Ladce – Domaniža  1 : 1
Ladce – N. Mesto B  2 : 0
Bošany – Ladce  1 : 2
Ladce – AS Trenčín C  1 : 4
Podolie – Ladce  3 : 0
Ladce – D. Vestenice  1 : 1
Plevník – Ladce  2 : 0

ML. ŽIACI
Dubnica C – Ladce  5 : 0
Ladce – N. Dubnica B  11 : 1
L. Rovne C – Ladce  0 : 17
Ladce – Ilava  4 : 1

TJ Tatran Tunežice si vedie v oblastnej súťaži III. A triede úspeš-
nejšie ako po minulé roky. Po 16 odohraných zápasoch, z ktorých 
11 vyhrali a 5 prehrali, získali dovedna 33 bodov a boli (18. mája) 
na 3. mieste. Prvá N. Dubnica „B“ mala 38 a druhá D. Breznica 
35 bodov.

TJ TATRAN TUNEŽICE ZATIAĽ ÚSPEŠNE

V novembri 1918, prakticky už po skončení prvej 
svetovej vojny, prišli do Ladiec z Trenčína maďarskí 
vojaci a pri železničnej stanici zastrelili organizáto-
ra rozdeľovania potravín z kaštieľa občanom Flori-
ána Minárika. Ostatní účastníci tejto akcie utiekli 
do blízkych hôr. 

Dňa 10. septembra 1998 slávnostne otvorili jeden 
pruh diaľnice na úseku Nemšová – Ladce. Na otvo-
rení sa okrem predsedu vlády Vladimíra Mečiara a 
niekoľkých ministrov zúčastnilo do 3 000 občanov. 
V oboch smeroch diaľničný úsek otvorili potom 9. 
novembra 2000.

Dňa 9. apríla sa mladší žiaci 
zo Základnej školy zúčast-
nili na turnaji v malom fut-
bale v Ilave. Skončili na 3. 
mieste. 
Dňa 10. apríla t. r. sa star-
ší žiaci na turnaji v malom 
futbale iba s horším skóre 
umiestnili ako druhí. 
Po plaveckom výcviku v 
dňoch 7. – 11. apríla z viac 
ako 40 žiakov 3. a 4. roč-
níka našej ZŠ už ani jeden 
žiak nemal strach z vody. O 
dobrý a bezpečný priebeh 

ŠPORTUJÚCI ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
výcviku sa starali učiteľky 
Mgr. Balážová a Lysáková. 
Osobitne sú vďační za dob-
rú prácu plavčíčke Áčkovej. 
Na „okresnom“ kole v atle-
tike žiakov, ktoré usporiada-
li v Dubnici nad Váhom 13. 
mája sa z Ladiec najlepšie 
umiestnili Tomáš Ištók v 
hode kriketovou loptičkou 
– 1. miesto. V tej istej dis-
ciplíne bola Júlia Kandráčo-
vá druhá. Lukáš Galčák bol 
tretí v behu na 60 metrov a v 
skoku do diaľky.

Dňa 5. mája sa na futba-
lovom ihrisku v Ladcoch 
uskutočnil exhibičný fut-
balový zápas, ktorého 
cieľom bola propagácia 
športovania mentálne po-
stihnutých mladých ľudí 
a ich integrácie do spo-
ločnosti. Zápas sa konal v 
rámci Európskeho futba-
lového týždňa Špeciálnych 
olympiád a predstavili sa 
v ňom chlapci a dievčatá z 
učilišťa, zo základnej ško-
ly a z Gymnázia v Dub-
nici nad Váhom. Touto 
akciou sme sa pripojili k 
viac ako 50 000 mentálne 
postihnutým športovcom 
z 50-tich krajín Európy 

EXHIBIČNÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS
a Ázie, ktorí takýmito 
exhibíciami už siedmy 
rok propagujú myšlienky 
Špeciálnych olympiád. 
Celú akciu podporuje eu-
rópska kancelária Special 
Olympics, medzinárodná 
futbalová asociácia UEFA 
a nadácia Johanna Cruyf-
fa z Holanska. Za pomoc 
pri organizácii sa chce-
me poďakovať TJ Tatran 
Cementáreň Ladce, ktorá 
poskytla ihrisko a šatne 
pre športovcov. K vyda-
renému priebehu akcie 
prispeli všetci zúčastnení 
športovci a dobrovoľníci.

S. Kret

Ladecké zvesti č. 4
vyjdú 8. augusta 2008

V ich obsahu nájdete sprá-
vu o zasadaní obecného za-
stupiteľstva, rubriku Z mat-
riky obce, záverečné správy 
zo škôl v Ladcoch, konečné 
výsledky futbalových súťa-
ží a ďalšie zaujímavé člán-

ky, správy a oznamy.


