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LADECKÉ 
ZVESTI 

Dňa 28. augusta t. r. dostala obec Ladce oznámenie 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
na rekonštrukciu Základnej školy. Schválené boli 
celkové oprávnené výdavky vo výške 18 559 998 Sk. 
Zároveň obec informovali, že k uzavretiu zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
môže dôjsť až po splnení nasledovných podmie-
nok:
Doručiť do desať dní na Ministerstvo výstavby a re-
gionálneho rozvoja podpísaný akceptačný list (spl-
nené).
Doručiť do 5 mesiacov na Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja kompletnú dokumentáciu z 
procesu verejného obstarávania dodávateľa staveb-
ných prác.
Po splnení týchto podmienok podpíše Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja s obcou zmluvu o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
V súčasnosti sa uskutočňuje proces verejného ob-
starávania dodávateľa stavby. Dnes je ťažko pove-
dať, kedy sa začnú samotné stavebné práce.
Z priebehu doterajších krokov, ktoré sa museli vy-
konať, môžem konštatovať, že celý systém získava-
nia prostriedkov z eurofondov je nesmierne byro-
kratický proces, kde žiadateľ – uchádzač o príspevok 
má nekonečný rad povinností, ale nijaké záruky, že 
jeho žiadosti vyhovejú.                   Ing. arch. Ján Remo,

starosta obce

18 559 998 KORÚN NA 
REKONŠTRUKCIU ŠKOLY

STRETNUTIE OBČANOV VO VEKU OD 60 
ROKOV

sa uskutoční
17. októbra 2008 o 15. hodine v Dome kultúry Ladce.

Všetkých srdečne pozývajú predstavitelia obce, ktorí 
pre vás toto podujatie pripravili v rámci Mesiaca úcty 

k starším.

Na zasadaní Obecného za-
stupiteľstva v Ladcoch si 
poslanci na úvod vypočuli 
správu o plnení rozpočtu 
obce v prvom polroku t. r. 
Vzali na vedomie, že čerpa-
nie je rovnomerné, bez vý-
razných výkyvov.
Zastupiteľstvo vyhovelo ži-
adosti materského centra 
MIMČO o dotáciu 25 000 
Sk na rekonštrukciu soci-
álneho zariadenia v pries-
toroch Materskej školy, kde 
má MIMČO svoje sídlo.
Poslancov potom infor-
movali o žiadosti Pavla 
Marguša ohľadom vyspo-
riadania prístupovej cesty 
k dvom rodinným domom 
v Tunežiciach. Keďže ide o 
záväzky obce z minulosti, 
staré asi 16 rokov, obecné 
zastupiteľstvo doporučilo 
doriešiť problém za pomoci 
právnika. 
V ďalšom bode prerokovali 
žiadosť nemocnice v Ilave o 
finančnú výpomoc. Poslan-
ci žiadosť zamietli, pretože v 
nemocnici sú nejasné a cha-
otické pomery.
Zastupiteľstvo schválilo 
predaj obecného pozemku 
J. Jancovej v ulici P. Koyša. 
Ide o úzky pás pozemku 
nachádzajúci sa v predzá-
hradke rodinného domu 
žiadateľky.
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Obecné zastupiteľstvo 
schválilo výkupnú cenu po-
zemkov Za kaštieľom 400 Sk 
za meter štvorcový, za ktorú 
budú vykupované pozemky 
pod rodinné domy pre pri-
pravovanú výstavbu.
V ďalšom bode obecné za-
stupiteľstvo schválilo zámer 
výstavby hasičskej zbrojnice 
z prostriedkov eurodotácií. 
Ukončenie výzvy je 20. mar-
ca 2009. Dovtedy musí obec 
podať žiadosť s projektom 
na Ministerstvo vnútra SR. 
Obec Ladce má veľkú šancu 
získať tento grant, pretože 
bola Ministerstvom vnútra 
vybraná spolu s 35 opráv-
nenými žiadateľmi zo Slo-
venska. Hasičská zbrojnica 
bude riešená ako prístavba 
k prístavbe Domu kultúry (z 
roku1989). Bude to v mies-
te, kde sú šatne futbalistov.
Z ďalších výziev eurofon-
du obecné zastupiteľstvo 
schválilo prípravu projek-
tov rekonštrukcie a obnovy 
miestnej komunikácie uli-
ca Vážska a rekonštrukciu 
chodníka pre peších okolo 
hlavnej cesty (Hviezdo-
slavova) od Tunežíc až po 
koniec Ladiec smerom do 
Hlože. Pre obe stavby sa 
musí vypracovať projektová 
dokumentácia.

(dokončenie na 3. strane)

Pred desiatimi rokmi sa v Ladcoch založila tradícia uctenia si 
pamiatky nášho rodáka Pavla Koyša formou súťaže v predne-
se ľúbostnej poézie.
Jej vyhlasovateľmi sú, ako každoročne, Klub priateľov poézie 
Pavla Koyša, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
a Obecný úrad v Ladcoch.
Jubilejný ročník sa bude konať 24. októbra v Dome kultúry 
Ladce. Vekové rozhranie nie je určené. Súťažiaci sú rozdelení 
do troch kategórií. V jednej sú žiaci 8. - 9. ročníka základných 
škôl,  základných umeleckých škôl a gymnázií. V ďalšej kate-
górii sú študenti stredných škôl a učilíšť a v poslednej kategó-
rii dospelí recitátori. Časový limit na prednesenie básne je 8 
minút. Súťaže sa môže zúčastniť každý amatér.
Veríme, že aj tohoročné stretnutie recitátorov bude mať vyso-
kú umeleckú úroveň ako tých predchádzajúcich deväť.

JUBILEJNÝ ROČNÍK KOYŠOVÝCH LADIEC 
BUDE 24.OKTÓBRA



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Začiatkom septembra sa 
začali práce na výstavbe 
nových rozvodov verej-
ného vodovodu na sídlis-
ku Záhradná.
K výstavbe týchto rozvo-
dov sa ladčianska samo-
správa rozhodla po ro-
koch neustálych únikov 
vody zo starých rozvodov, 
ktoré v poslednom obdo-
bí prerástli do veľkých 
rozmerov.
Považská vodárenská 
spoločnosť vzhľadom na 
takýto stav jestvujúceho 
vodovodu odmietala ho 
prevziať do svojej správy 
a tak obec musela odpi-
sy a fakturácie robiť aj so 
stratami na svoje nákla-
dy. Na základe takéhoto 
stavu sa obecná samo-
správa rozhodla postaviť 
nové rozvody vody a po 
dokončení ich odovzdať 
do správy Považskej vo-
dárenskej spoločnosti. 
Náklady na stavbu by sa 
mali vrátiť do päť rokov. 
Stavbu získala firma DK 
TRADE s.r.o. z Považ-
skej Bystrice. Investičné 
náklady sú 3 569 000 Sk 
a termín dokončenia 31. 
október 2008.
Projektové práce sú od 
Jany Koreníkovej, autori-
zovanej inžinierky v Po-
važskej Bystrici.
Po skončení a prevzatí vý-
stavby vodovodu prejde 
odber vody a jeho úhrada 
do priameho stavu medzi 
odberateľmi a Považskou 
vodárenskou spoločnos-
ťou bez sprostredkovania 
Obecného úradu v Lad-
coch.

Ing. arch. Ján Remo

PO ÚNIKU VODY VÝSTAV-
BA NOVÉHO VODOVODU

 Ladčianska cementáreň v 
tridsiatych rokoch minu-
lého storočia  bola stredis-
kom vedeckého pokroku, 
vynálezov a pokrokových 
technológií vo výrobe ce-
mentu. Nositeľom vedec-
kého výskumu bol najmä 
Ing. Bereczky, ktorý zavie-
dol v Ladcoch výpal slinku 
s využitím spätnej krupice. 
V laboratóriu (!) závodu 
postupne pracovali Steiner, 
Szomogyi, Szinger, Gottlieb 
a Ing. Anton Koch, cemen-
társky odborník veľkého 

SPOMIENKA NA VÝZNAMNÝCH 
ĽUDÍ A VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

formátu.
V rokoch 1930 -1932 po-
stavili v Ladcoch závod na 
výrobu hlinitanového ce-
mentu. Bol to cement znač-
ky BAUXIMENT na báze 
maďarského bauxitu. Začal 
sa vyrábať v roku 1933, teda 
pred trištvrte storočím. Bol 
známy dobrými vlastnosťa-
mi, ale aj vysokou cenou, čo 
sa prejavilo na odbyte. Preto 
sa v peci vyrábali striedavo 
vápno a cement. Bauxito-
vý cement sa vyrábal až do 
roku 1950.

Ukladanie tohto druhu odpadu pri Váhu umožňuje doho-
da medzi obcou Ladce a Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, na základe ktorej sa zvyšuje úroveň brehu Váhu 
na ladčianskej strane.
Možnosť zbaviť sa tohto druhu odpadu má však prísne pra-
vidlá, ktoré musia občania vo vlastnom záujme dodržiavať. 
Ide o to, aby neboli do rumoviska a zeminy zamiešané iné 
druhy odpadu. Takéto konanie niektorých občanov vzbud-
zuje potom nedôveru a môže viesť k tomu, že prídu aj o 
túto významnú pomoc. Vedia to oceniť najmä stavebníci, 
ktorí nevedia, ako sa zbaviť rumoviska a stavebnej sutiny 
zo starých domov, či prestavieb a prebytočnej zeminy z vý-
kopových prác.
Žiadame a upozorňujeme všetkých občanov, aby sa nepo-
kúšali ukladať iný odpad pri Váhu. Veď máme zberný dvor 
a fungujúci zber komunálneho odpadu, takže každý občan 
má všetky legálne možnosti na uloženie každého druhu 
odpadu.

Ing. arch. Ján Remo

K VÁHU IBA SUTINU A VÝKOPOVÚ ZEMINU

Jedným z dôležitých ladčian-
skych peších ťahov je Súhrad-
ka, prechod spájajúci ulicu 
Pavla Koyša (dedina) s hlavnou 
cestou. Ťah je dôležitý hlavne 
preto, že občania starej časti 
obce i novovybudovaných ulíc 
prechádzajú Súhradkou za ná-
kupmi a k autobusovým spo-
jom. Žiaľ, táto komunikácia je 
dlhodobo v zlom technickom 
stave a teraz, keď sa podarilo 
upraviť priestor pred pohos-
tinstvom Sabo, po autobusovej 
zastávke by obecný úrad chcel 
vydláždiť zámkovou dlažbou aj 
tento úsek miestnych komuni-
kácií.

DLÁŽDENIE V TUNEŽICIACH A V SÚHRADKE
Sponzorsky sme získali betó-
novú dlažbu z Považskej ce-
mentárne, a.s.. K samotnému 
položeniu dlažby sa však dosta-
neme až v roku 2009, pretože 
pracovná skupina pri obecnom 
úrade bude v jesenných mesia-
coch pracovať väčšinou v Tune-
žiciach na dokončovaní dláž-
dených plôch na cintoríne a na 
úprave voľného priestranstva 
pri vstupe do Tunežíc, pred do-
mom p. Kuľku. Toto priestran-
stvo (kde dnes svojvoľne par-
kujú osobné automobily) bude 
upravené ako komunikačný a 
oddychový parkový priestor.

Ing. arch. Ján Remo

Narodené deti: 
Nina Gančárová
Petra Šuranská

Emma Mosorjaková
Ján Čorej

Blahoželáme rodičom a 
spolu s nimi sa tešíme z 
našich nových občanov.

Zomreli:
Vojtech Koštál – 86
Vojtech Kuman – 76
Mária Koišová – 73

Spolucítime s bolesťou 
pozostalých a vyslovuje-
me im úprimnú sústrasť.

Jubileá

85 rokov
sa 8. októbra dožíva 
Alžbeta Adamcová

80 rokov
oslávi 24. novembra Ma-

tilda Palčeková
a 1. decembra t. r. Anna 

Habánková

25. výročie sobáša
si pripomenú Jozef Ond-
ruš s manželkou Oľgou, 
rod. Habánkovou 3. de-

cembra t. r.

Jubilantom želáme mno-
ho zdravia a šťastné ďal-

šie roky.

Prvého septembra sme si pri-
pomenuli 16. výročie prijatia 
základného zákona štátu – 
Ústavy Slovenskej republiky. Jej 
prijatie sa stalo predpokladom 
vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky. HZDS – ĽS pripra-
vila už druhý ročník štafety 
Ústavy SR, symbolický beh po 
celom Trenčianskom kraji. Šta-
feta zo všetkých krajov Sloven-
ska mala cieľ v Nitre 6. septem-
bra t. r., v deň celoslovenských 
osláv. Štafeta dorazila do Ladiec 
1. septembra o 19. hodine, kde 
ju pri dome kultúry za zvukov 
dychovej hudby Ladčianka pri-
vítal starosta obce.

ŠTAFETA KU DŇU ÚSTAVY



Po prázdninách sa materské centrum v Ladcoch opäť hlási o slo-
vo. V októbri pokračujú tanečným krúžkom pre deti od 3 – 6 
rokov a cvičením pre mamičky a babičky (permanentky platia 
ďalej).
8. októbra budú deti vyrábať šarkanov za pomoci rodičov (deti 
si ich môžu vyfarbiť). Materiál je zabezpečený, náklady sú 50 Sk. 
Ak vyjde počasie, púšťať ich deti budú 11. októbra (sobota).
Október je Mesiacom úcty k starším, preto v MIMČO pripravujú 
zdobenie darčekov pre starých rodičov na 22. októbra (náklady 
30 SK). Odovzdanie darčekov a posedenie pri káve bude 24. ok-
tóbra.
Na november sa pripravuje výroba adventných vencov a servít-
ková technika.
3. decembra budeme vyrábať lampióny, 5. decembra chystáme 
lampiónový sprievod do priestorov MIMČO, kde bude čakať Mi-
kuláš.
Navštívte nás v rekonštruovaných priestoroch.
Príďte a zapojte sa s deťmi do zaujímavých akcií.

Andrea Pagáčová

ČO PLÁNUJE MIMČO (MATERSKÉ 
CENTRUM) DO KONCA ROKA 2008

Na návrh školskej rady obecné 
zastupiteľstvo schválilo dopl-
nenie komisie pre výberové 
konania o Mgr. Bronislavu 
Majtánovú. Riaditeľka základ-
nej školy bude účastná pri vý-
berových konaniach firiem a 
dodávateľov stavebných prác 
pre Základnú školu v Ladcoch. 
Poslanci schválili aj bezplatný 
prenájom Domu kultúry pre 
všetky podujatia Rodičovské-
ho združenia v školskom roku 
2008-2009.
Obecné zastupiteľstvo sa 
rozhodlo o umiestnení 
športového polyfunkčného 
ihriska s umelým trávnikom v 
hodnote 1,5 milióna Sk do areálu 
základnej školy. Tam bude 

BOHATÝ PROGRAM 
ZASADANIA 17. 9. 2008
(dokončenie z 1. strany)

toto ihrisko najlepšie využité 
deťmi a mládežou. Riaditeľka 
školy pri tejto príležitosti 
sľúbila viac otvoriť areál školy 
pre širokú verejnosť. Na záver 
starosta informoval poslancov 
o stave prác na príprave 
individuálnej bytovej výstavby 
Za kaštieľom, o odpovedi firmy 
DUDA STAVBY s.r.o na výzvu 
stavebného úradu ohľadom 
rozostavania prác na výstavbe 
bytových domov na sídlisku 
Záhradná. Zástupca firmy vo 
svojom liste ubezpečuje, že 
bytový dom sa postaví. Obec, 
žiaľ, nemá veľa možností do 
tejto súkromnej záležitosti 
zasahovať. Hlavný kontrolór 
obce potom predniesol správu 
o kontrolnej činnosti za mesiac 
jún – august 2008.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

28. októbra t. r. si pripomenieme vznik Česko – slovenského štátu. V 
súčasnosti sa táto udalosť dosť nedoceňuje, hoci má pre Slovákov veľký 
význam. Pomery, ktoré boli u nás pred vznikom ČSR a po ňom, sa diame-
trálne líšili.
Nebolo to iba v oblasti národnostnej, vzdelávania a demokracie, ale i v ob-
lasti ekonomickej. Novovytvorený štát, ktorý nás v podstate ochránil pred 
maďarizáciou, nesplnil všetky očakávania, pretože i jeho trvanie bolo z 
historického hľadiska veľmi krátke.
Pre čitateľov sme vybrali najdôležitejšie ladčianske udalosti, ktoré prispeli 
k všeobecnej spokojnosti občanov, alebo sú novátorské a pokrokové.

VÝROČIE VÝZNAMNÉ AJ PRE SLOVÁKOV

1919 Do Ladiec na školu prišli 
prví slovenskí učitelia Emil Pauer 
s manželkou
1919 V Ladcoch založili oficiálnu 
sociálne – demokratickú stranu
1920 Ustanovili četnícku stanicu 
v Ladcoch
1921 Vznik Komunistickej strany  
Československa v Ladcoch
1921 Dr. Neumann rozpredal bý-
valý panský majetok v Ladcoch a 
Tunežiciach
1921 Začala činnosť Robotnícka 
telocvičná jednota
1921 Založili prvú dychovú hud-
bu v Ladcoch
1922 Oficiálny vznik Slovenskej 
ľudovej strany v obci
1922 Kolaudovali úzkokoľajnú že-
lezničku od Váhu po pílu
1922 Elektrifikácia obce Ladce
1922 Založenie Vzdelávacieho 
spolku
1922 Prvé premietanie nemých fil-
mov v kine Vzdelávacieho spolku
1924 Vznik Komunistického zvä-
zu mládeže
1924 Najväčší mzdový štrajk v ce-
mentárni
1925 Založenie Federovanej telo-
cvičnej jednoty
1925 Obecný úrad dal postaviť 
chudobínsky dom
1925 19. júla posvätil nitriansky 
biskup kláštor Rádu Milosrdných 
sestier sv. Vincenta z Pauly
1925 V Ladcoch zriadili prvú 
„dažďomernú stanicu“ v okrese 
Ilava
1925 V obci zaviedli verejné 
osvetlenie
1926 Založili obecnú knižnicu
1926 V Ladcoch vznikla skupina 
Červeného kríža
1926 Vzniklo Kresťanské roľnícke 
združenie

1928 Hasičský zbor kúpil prvú 
motorovú striekačku
1928 (a ďalšie roky) pôsobil v ce-
mentárni jeden z najväčších eu-
rópskych odborníkov na šachtové 
pece prof. Anton Koch
1928 V Tunežiciach sa narodil 
Ladislav Mikuška, rusista a de-
kan Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave
1929 Nadstavba školy v Ladcoch
1929 Postavili Obecný dom v Lad-
coch
1930 V Tunežiciach sa narodil vý-
znamný vedec – fyzik prof. RNDr. 
Jozef    Kvasnica, DrSc.
1930 Založili futbalový klub v 
Ladcoch
1930 V Štátnej ľudovej škole zalo-
žili prvé rodičovské združenie
1930 Regulovali Lúčkovský potok
1931 V Ladcoch vzniklo Úverové 
družstvo
1931 Za obecným domom v Lad-
coch založili prvú ovocnú škôlku
1932  V Ladcoch sa narodil vý-
znamný slovenský básnik Pavel 
Koyš
1932 V obci postavili futbalové 
ihrisko
1932 Začali stavať prvú veľkú 
vodnú elektráreň na Slovensku – v 
Ladcoch (dokončili v roku 1936)
1933 Začiatok výroby hlinitano-
vého cementu v tzv. bauxitke
1936 Zaviedli prvú telefónnu 
účastnícku stanicu súkromníkovi 
(Alexander Lippe)
1936 Udelili prvú koncesiu na au-
tomobilovú dopravu v Ladcoch 
(Ondrej Vrábel)
1938 Elektrifikácia Tunežíc
1938 V Ladcoch osadili prvé do-
pravné značky
1938 V škole zaviedli rozhlas, prvý 
školský rozhlas v okrese Ilava

Tradičné oslavy výročia SNP mali tohoto roku v Ladcoch netra-
dičný priebeh. Vo štvrtok 28. augusta vysadili zástupcovia obce 
pri pomníku padlých stromček.V dňoch 15. a 16. augusta t. r. 
sa v obci Kalište uskutočnilo stretnutie generácií, kde symbo-
lom obnovenia života sa stane sad života. V ňom každá vypále-
ná obec bude mať jeden stromček posadený v Kališti a druhý 
doma.Teda stromček, ktorý vysadili 28. augusta v Lacoch, bude 
symbolom solidarity mučeníckych obcí druhej svetovej vojny v 
celej Európe a zároveň mementom pre budúce generácie.

TRADIČNÉ OSLAVY TROCHU INAK



Cestný nadjazd cesty I. triedy 
E75 v km 150 medzi obcami 
Ladce a Beluša bol v havarij-
nom stave (postavený bol v 60-
tych rokoch) a preto sa OSC 
rozhodla vykonať jeho rekon-
štrukciu, aby naďalej mohol 
spĺňať parametre EÚ.
Vedúci stavby: Ing. Bernadič, 
Doprastav Žilina Začiatok 
rekonštrukcie: 26.04.2008. 
Ukončenie stavby: 20.10.2008 
Šírka komunikácie na moste 
10 m, najnovšie technológie 

NA CESTNOM NADJAZDE FINIŠUJÚ
s predpiatými nosníkmi spo-
jenými lanami, ktoré sú ako 
jeden celok, budú dovoľovať 
nadštandardné zaťaženie mos-
ta. Most je v etape dokončova-
cích prác, kde sa vykoná od-
vodnenie a osadenie zábradlia 
a nakoniec asfaltový povrch.
Vybudovaním mosta sa zabez-
pečí kvalitná doprava na tom-
to úseku na niekoľko desiatok 
rokov.

Fatura Pavol

OBJAVOVALI ORAVU

Každý slušný žiak sa cez letné prázdniny vyhýba škole už 
zďaleka. Ako by však zareagoval, keby ste mu ponúkli účasť 
na školskom prázdninovom pobyte niekde na Slovensku? 
Skúsili sme to (už štvrtý rok po sebe) a šesť učňov nášho 
učilišťa odpovedalo áno. A tak sme začiatkom augusta vy-
razili na Oravu, kde nás v drevom obloženej chalupe na 
okraji obce Novoť čakalo zopár podobne naladených mla-
dých ľudí z Nemecka. Spoločne sme potom strávili týždeň 
v krásnej prírode, oddychujúc a spoznávajúc sa navzájom, 
ale aj zoznamujúc sa s históriou a súčasnosťou Oravy a 
Kysúc. A veru bolo čo obdivovať. Prítomnosť našich ne-
meckých hostí nám neraz pomohla pozrieť sa akoby no-
vými očami na známe pamätihodnosti (napr. Oravský 
hrad, úzkokoľajnú železničku vo Vychylovke, či múzeum 
oravskej dediny v Zuberci), súčasnú Oravu (Námestovo, 
termálne kúpalisko na Oraviciach, Oravskú priehradu) aj 
prírodné krásy (Jánošíkove diery, príroda v okolí Zázrivej). 
My dospelí sme si zase raz uvedomili, aké dôležité je pre 
našich žiakov neformálne učenie sa a získavanie sociálnych 
zručností mimo školy.

Stanislav Kret

Na začiatku školského roka 
2008 – 2009 majú v Odbor-
nom učilišti internátnom v 
Ladcoch 186 žiakov, z toho 
je 71 v prvom ročníku, 62 v 
druhom a 53 v treťom roční-
ku. Najviac učňov je v odbore 
záhradník (36) a kuchár (32). 
V ďalších odboroch sú murári 
(24), stolári (20), maliari (19), 
stavební zámočníci (19), kraj-
čírky (26), služby a domáce 
práce (20).
Vyučovací proces zabezpeču-
je celkom 39 pedagogických 
pracovníkov a 12 nepedago-
gických pracovníkov.
Celkom má škola spolu s in-
ternátom 68 zamestnancov.

71 PRVÁKOV V ODBORNOM UČILIŠTI 
Kapacita nového internátu 
OUI je 39 detí. V septembri 
t. r. sa ubytovalo 21 chlapcov 
a 18 dievčat. Starajú sa o nich: 
vedúci vychovávateľ, 4 skupi-
noví vychovávatelia a nočná 
vychovávateľka. Pracuje tu aj 
11 nepedagogických pracov-
níkov (kuchárky, upratovačky, 
domovník, sociálna a zdravot-
ná pracovníčka).
Ani v roku 2008 - 2009 sa 
nemení základné poslanie 
učilišťa v Ladcoch: poskytnúť 
svojim zverencom maximálne 
možné vedomosti, odborné 
poznatky a zručnosti a zaradiť 
ich tak do normálneho prak-
tického života.



Nový školský rok 2008/09 sa v 
tunajšej škole začal 2.9.2008.
Hoci sa rodičia obávali zmien 
v organizácii vyučovania, ne-
stalo sa tak. Ich obavy súviseli s 
vytopením pavilónu A na kon-
ci júna. Vďaka vedeniu školy a 
všetkým zamestnancom sa po-
darilo pripraviť pavilón B tak, 
aby nedošlo k dvojsmennej 
prevádzke.
Rozsah vzniknutých škôd je 
pomerne veľký, ale veríme, že 
vďaka schválenému fondu z 
EÚ a sponzorom, sa nám po-
darí nielen poškodený pavilón 
A, ale aj pavilón B zrenovovať 
tak, aby sa vo vynovenej škole 
dobre cítili nielen deti, ale aj tí, 
ktorí sa o nich starajú.
Základné údaje o škole:
Vedenie školy – riaditeľka – 
Mgr. Bronislava Majtánová
zástupkyňa RŠ – Paed.Dr. Má-
ria Hatoková
výchovný poradca – Mgr.To-
máš Struňák
Ekonómka školy je Lýdia Hu-
ňačková.
Pedag. pracovníci – 1.A Mgr. 
Mária Balážová
1.B Mgr. Marta Sirná
 2. Mgr. Jarmila Šelingová

ZLOŽITÝ, ALE ÚSPEŠNÝ ŠTART ZÁKLADNEJ ŠKOLY
 3. Mgr. Viera Králová
4. Mgr. Ingrid Lysáková
5. Mgr. Juraj Ondruška
6. Mgr. Alena Nováková
7. Ing. Lenka Dideková
8. Mgr. Ingrid Šištíková
9.A Mgr. Tomáš Struňák
9.B Mgr. Jana Štrbíková
Ostatní vyučujúci: Ing. Marti-
na Kozlíková
Mgr. Jaroslav Sirný
 Vychovávateľky: Jarmila Gab-
ková – vedúca vych.
Šárka Adamcová
Prevádzkoví pracovníci:
Školníčka – Františka Kurti-
šová
Upratovačky - Jana Makasová
Božena Kurtišová
Vedúca školskej jedálne – Re-
náta Mikušková
Hlavná kuchárka – Jarmila 
Kumanová
Kuchárky: Ľuba Abrahamovská
Daniela Ďurikovičová
V tomto školskom roku máme 
232 žiakov, 11 tried, 2 oddele-
nia školského klubu. Novinkou 
je zavedenie raňajšej družiny, 
ktorá sa začína od 6,35 hod. a 
trvá do 7,35 hod.
Prváčikov je 28.

Mgr. V. Králová

V školskom roku 2008/2009 je 
190 dní povinnej dochádzky, 117 
dní voľna a 63 dní letných prázd-
nin.

V októbri 2008 sú tzv. jesenné 
prázdniny v dňoch 30. a 31. ok-
tóbra (štvrtok, piatok).
Ďalšie sú zimné prázdniny od 
22. decembra 2008 (pondelok) 
až do 7. januára 2009 (streda).
Polročné prázdniny sú jeden deň 

ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 2008/2009
- 30. januára (piatok).
Jarné prázdniny sú v Trenčian-
skom kraji od 2. marca (ponde-
lok) do 6. marca (piatok). 
Cez Veľkú noc žiaci nejdú do 
školy 9. apríla (štvrtok), potom 
sú sviatky a 14. apríla je tiež 
školské voľno, takže žiaci pôjdu 
do školy 15. apríla (streda).
Vyučovanie v školskom roku 
2008/2009 sa končí posledného 
júna.

V tomto školskom roku vstúpil do života Nový školský 
zákon. Pozostáva zo štátneho vzdelávacieho progra-
mu, ktorý vymedzuje 70 percent povinného obsahu 
výchovy a vzdelávania v školách a zo Školského pro-
gramu (30 percent) učiva. Školský vzdelávací program 
je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa 
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole. Obsahu-
je, okrem iného, aj vlastné zameranie školy, napríklad 
posilnenie povinných vyučovacích predmetov.
Naša škola sa zamerala svojím programom na environ-
mentálnu výchovu a ekológiu životného prostredia. 
Podľa nových učebných osnov sa teda bude vyučovať 
v prvom ročníku. Hodiny sú zamerané na posilnenie 
niektorých povinných učebných predmetov, napr. v 
slovenskom jazyku o komunikáciu, ďalej anglický ja-
zyk, dopravnú výchovu, na výtvarnej výchove o ľudo-
vú tvorbu.
Podľa nových osnov pôjdu aj piataci, tam sa posilnili 
predmety matematika, informatika, geografia, sloven-
ský jazyk o tvorivé písanie, poznanie vlastného regió-
nu a environmentálna výchova.
Ostatné ročníky budú postupovať podľa starých učeb-
ných osnov.
Na budúci školský rok sa reforma bude týkať už aj dru-
hákov a šiestakov a tak postupne počas štyroch rokov 
uvedie do života všetkých žiakov.

A ešte jedna novinka, ale určite nie posledná. Už v 
septembri by sa mali v školskom bufete predávať aj 
mliečne výrobky.

Mgr. V. Králová

PRVÁCI A PIATACI PODĽA NOVÉHO ZÁKONA 

Pondelok a piatok od 
13.00 do 18.00 hod.
Ponúkame vám boha-
tý knižný fond a medzi 
ostatnými knihami aj no-
vinky:
Hofmannová: Návrat z 
Afriky
Hofmannová: Stretnutie 
v Barsaloi
King: Mobil
Boris Filan: Tam, tam 
plus
Colinsová: Holywodské 
deti
Martinez: Oxfordské 
vraždy
A. Christi: Hroziaci prst

KNIŽNICA VÁS POZÝVA
R. Pilcher: Cesta za šťas-
tím
Bradfordová: Dynastia
Fieldingová: Zachrániš 
ma ráno
D. Steel: Apartmán č. 2
Z náučnej literatúry sme 
vybrali:
Vesmír
K. Kallay: Potulky živo-
tom
Veľký lexikón okrasných 
rastlín
Encyklopédia Beliana
Svätá krv a svätý grál
Zem
Človek
Rastlina
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BEEL Púchov
Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov    

Z HISTÓRIE OBCE

Dospelí sú po 7. kolách s 2 víťaz-
stvami, 3 remízami a 2 prehrami 
so ziskom 9 bodov pri skóre 7:8 
na 10. mieste. Pohľad na výsled-
ky nabáda ku konštatovaniu, 
že mužstvo pokračuje v nepre-
svedčivých výkonoch z jari. 
Mužstvo má pomerne nepriaz-
nivé vylosovanie, avšak veríme, 
že bilancia mužstva sa bude v 
najbližších kolách zlepšovať, a 
že počas jesennej časti súťaže 
nazbierajú dostatok bodov pre 
pokojnú zimnú prípravu.
Po skončení prípravného ob-
dobia došlo v kádri mužstva k 
niekoľkým zmenám - Mariáno-
vi Jakušovi skončilo hosťovanie 
a Branislav Sviečka sa vrátil do 
Beluše. Prišli Jaroslav Kušík z 
Tunežíc, od septembra po skon-
čení hosťovania v Púchove dopl-
nil káder mužstva Eduard Pagáč 
a v tom istom termíne prišiel na 
hosťovanie z Púchova aj Michal 
Majtán.

Prekvapivo dobrý vstup do 
súťaže zaznamenali dorastenci, 
ktorí po remíze v N. Pravne 

ČIASTKOVÁ BILANCIA 
FUTBALISTOV

prekvapivo zdolali doma Belušu 
a naprázdno nevyšli ani v ďalších 
dvoch zápasoch  na súperových 
ihriskách. O víťazstvo v 
Drietomej ich pripravil v 
nastavenom čase rozhodca 
vymysleným pokutovým 
kopom. Doposiaľ prehrali iba 
v Starej Turej. Po 7. kolách sú 
s 1 víťazstvom, 5 remízami a 1 
prehrou so ziskom 8 bodov pri 
skóre 6:7 na 10. mieste.

Nepriaznivé vylosovanie majú 
i starší žiaci, ktorí sa potom, čo 
v 3. kole mali voľno, na domá-
cej pôde predstavili až v 5. kole. 
Doteraz odohrali 4 stretnutia, v 
ktorých 1x zvíťazili v Starej Tu-
rej a remizovali doma s Kanian-
kou. A tak so ziskom 4 bodov a 
skóre 2:10 im patrí 9 miesto. Pre 
nedostatok hráčov ročníkov 94 
a 95 štartujú za družstvo mlad-
ší hráči, ktorí nemajú dostatok 
skúseností.

Mladší žiaci sú po 5 kolách s 9 
bodmi za 3 víťazstvá a 2 prehry 
so skóre 8:12 na 2. mieste.

Káder mužstva tvoria brankári Jozef Janke, Dominik Po-
rubčan a Marek Kalma, do poľa sú pripravení Dušan Šedík, 
Tomáš Koštialik, František Váň, Jozef Váň, Peter Martinka, 
Michal Zábojník, Michal Habánek, Miroslav Gurín, Marián 
Habánek, Jozef Pagáč, Erik Mrážik, Kristián Mrážik, Tomáš 
Hromka, Hudec Peter, Martin Mužlay, Jaroslav Kušík, Eduard 
Pagáč, Michal Majtán a Ján Podmaninec. Trénerom mužstva 
je Jaroslav Vojtek a vedúcim Vladimír Chovanec.

KÁDER MUŽSTVA DOSPELÝCH 

Dospelí
Ladce – Handlová 1:1
Prečín – Ladce 2:1
Ladce – Visolaje 2:1
Ladce – Kamenec 0:2
Stará Turá – Ladce 0:1
Ladce – Tr. Jastrabie 2:2
Nováky – Ladce 0:0
Ladce – Nová Ves n/V 0:2

Dorast
N. Pravno – Ladce 0:0
Ladce – Beluša 1:0
Kanianka – Ladce 0:0
Drietoma – Ladce 2:2
Ladce – Z. Kostolany 2:2
Stará Turá – Ladce 2:0
Ladce – Dubodiel 1:1

VÝSLEDKY NA JESEŇ 2008
N. Dubnica – Ladce 8:1

Starší žiaci
H. Sŕnie – Ladce 2:0
Plevník – Ladce 0:7
Ladce – voľno
Stará Turá – Ladce 1:2
Ladce – Kanianka 0:0
Stupné – Ladce 7:1

Mladší žiaci
Ladce – L. Rovne C 5:0
Ladce – Prečín 0:6
Košeca – Ladce 0:1
Ladce – L. Rovne B 2:1
Ilava – Ladce 5:0
Ladce – N. Dubnica B 2:3

29. novembra 1928 sa v Tunežiciach narodil docent PhDr. La-
dislav Mikuška, CSc.
Študoval na Gymnáziu v Trenčíne a na Filozofickej fakulte 
Univerzity J. E. Purkyně v Brne. Pôsobil ako docent pre od-
bor ruského jazyka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Od roku 1976 bol vedúcim katedry a 
od roku 1985 dekanom Prírodovedeckej fakulty UK.
Vedecky pracoval najmä v oblasti ruskej odbornej terminoló-
gie. V pedagogickej praxi sa zameriaval na hľadanie nových 
metodických postupov na tvorbu vysokoškolských skrípt z 
jazyka ruského pre poslucháčov prírodovedeckých odborov. 
Sám bol autorom osemnásť takýchto textov.
Pracoval aj ako publicista v rôznych časopisoch a spolupôsobil 
ako organizátor rôznych súťaží v ruskom jazyku. Patril medzi 
našich najvýznamnejších rusistov.
Zomrel ani nie šesťdesiatročný v Bratislave 19. júna 1987.

LADČIANSKA OSOBNOSŤ

V ročníku 2008-2009 
stolnotenisovej piatej 
ligy bude mať TJ Ladce 
zastúpenie družstvom A 
aj B. Vzniklo to tak, že A 
družstvo zostúpilo zo 4. 
ligy a B družstvo sa v 5. 
lige udržalo.
A družstvo budú repre-
zentovať: Ing. Anton 

STOLNÝ TENISTI DO NOVEJ SÚŤAŽE 
Popelka, Viliam Popelka, 
Dušan Kvasnica, Paed. 
Dr. Vladimír Hromek, 
Mgr. Miroslav Sňahničan 
a Bc. Jozef Švihel.
V B družstve budú hrať 
Jozef Letko, Vladimír 
Letko, Eva Michalcová, 
Ing. Pavol Kalus, Jozef 
Hrehor a Juraj Kalus.

26.9.2008
Ladce A – TTC P. Bystrica D
TTC P.B.E – Ladce B
3.10.2008
Ladce A – Lysá B
TTC D – Ladce B
10.10.2008
Domaniža – Ladce A
Ladce B – Pruské A
17.10.2008
Maríková B – Ladce B
Ladce A – Bel. Slatiny
24.10.2008
Pružina – Ladce A
Ladce B – N. Dubnica B
31.10.2008
Ladce A – Slovan B
D. Kočkovce A – Ladce B
7.11.2008
TTC E – Ladce A
Ladce B – Klobušice
14.11.2008
Ladce A – Ladce B
(zápas bol predohraný)
21.11.2008
Pruské A – Ladce A

VYŽREBOVANIE : Ladce B – Lysá B
28.11.2008
Ladce A – Maríková B
Domaniža – Ladce B
5.12.2008
N. Dubnica B – Ladce A
Ladce B – B. Slatiny
12.12.2008
Ladce A – D. Kočkovce A
Pružina – Ladce B
19.12.2008
Klobušice – Ladce A
Ladce B – Slovan B
Druhú časť – odvetné stretnutia 
uverejníme v decembrovom čís-
le Ladeckých zvestí.


