
SPRAVODAJCA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V lADCOCh

Číslo:  6.          december 2008

ZVESTI 
LADECKÉ 

VÁŽENÍ  SPOLUOBČANIA!
Vianočné sviatky patria k našim najtradičnejším 
a najobľúbenejším sviatkom. Ich pôvodný, čisto 
kresťanský obsah už mnohým, najmä mladým 
ľuďom trochu uniká, no to podstatné z ich odka-
zu pretrváva. 

Je to posolstvo o potrebe dobrých 
medziľudských vzťahov, o pocite 
ľudskej spolupatričnosti. 
Dnes sú to hlavne sviatky rodiny 
a pokoja, čas radosti a veselosti, 
čas veľkých očakávaní a nádejí. Je 
to oslava narodenia, oslava zrodu 
kresťanskej tradície a kresťanskej 
kultúry. 
Nech je to tak aj vo vašich rodinách. Nech je to pre Vás a Vaše rodiny 
čas pokoja, rodinnej pohody, čas naplnených túžob a očakávaní a to 
nielen darčekov pod vianočný stromček, ale aj časom darov ľudskej 
pozornosti a vzájomnej láskavosti. 
 Nech je to aj časom zamyslenia sa nad sebou samým, ča-
som vnútornej očisty, aby sa naše mysle zbavili všetkých zlých a ne-
prajných myšlienok. 
 Želám Vám, aby tieto vianočné sviatky boli pre Vás časom 
odpočinku, pohody a pokoja. 
 Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, aby 
sme spoločne, s plným elánom vykročili do nového roku 2009.
Šťastné a veselé Vianoce a úspešný rok 2009 Vám praje 

starosta obce

Nestáva sa často, aby oslávenec 
obdaroval svojich blízkych. 
Častejšie to býva naopak. Lad-
čianskí hasiči nás presvedčili 
práve o tom opaku. 
Hasičský zbor oslavuje v tom-
to roku 125. výročie svojho 
vzniku. Čo je dôvod na oslavy 
a aj rekapituláciu svojej čin-
nosti. V tomto príspevku mi 
však nepôjde o rekapituláciu, 
čo všetko pozitívne pre našu 
obec urobil a ani o informáciu 
o jeho aktivitách. Jednoducho 
chcem hasičom v mene obce 
Ladce poďakovať za posled-
ný zásah. Zásah do Lúčkov-
ského potoka, ktorý svojím 
vzhľadom nerobil príliš dobré 
meno obci. Nánosmi bahna, 
lístia, konárov a rôzneho iné-
ho odpadu sa začal meniť na 
odpadový kanál. Nechýbal ani 
sprievodca takýchto „skládok“ 
– zápach. 
Chvályhodné na tomto „zása-
hu“ je to, že s iniciatívou prišli 
samotní hasiči a nečakali na to, 
kedy by ich okolnosti k tomu 
donútili. Ľahká robota to urči-
te nebola, pretože v potoku sa 
objavili nánosy bahna, ktoré 
im prácu ešte viac sťažovali. 
Podľa ich slov najnáročnejším 
úsekom bolo vyčistenie poto-
ka pod hlavnou cestou. Aj s 

ZÁSAH DO LÚČKOVSKÉHO POTOKA
týmto problémom sa chlapsky 
vysporiadali. Viac informá-
cií spolu s fotoilustráciami si 
môžete prečítať a vidieť v na-
sledujúcom čísle Ladeckých 
zvestí. 
Ešte zopár štatistických úda-
jov. Spolu odpracovali 487 
hodín a vyviezli 53 náklad-
ných áut, čo je zhruba 320 
ton. Zásluhu na tom majú 
hlavne hasiči Meliš František 
st., Meliš František ml., Meliš 
Michal, Petrík Bohuš, Petrík 
Viliam, Pastierik Jozef, Bra-
čík Peter, Zajac Jozef, Zajac 
Matúš, Ciho Michal, Kováčik 
Adam, Hošták Ondrej, Mo-
sorjak Tomáš, Kalus Igor, Bin-
ka Jozef a Koštialik Dominik. 
Ďakujeme vám za kvalitne 
odvedenú prácu, ktorou ste 
zároveň prispeli ku skvalit-
neniu a skrášleniu životného 
prostredia v obci. 
Na záver k vášmu okrúhle-
mu jubileu srdečne blahoželá 
starosta obce a obecné zastu-
piteľstvo. Prajeme vám, aby 
ste v pevnom zdraví, pohode 
a spokojnosti mohli oslavovať 
aj ďalšie jubileá v aktívnej čin-
nosti v Dobrovoľnom hasič-
skom zbore Ladce. 

M. Justh,
zástupca starostu obce

14. novembra navštívil 
našu obec Mons. Doc. 
ThDr. Tomáš Galis, PhD., 
žilinský biskup so svojím 
sprievodom. 
Základným poslaním 
návštevy bola prehliadka 
priestorov, kde bude stáť 
nový ladčiansky kostol. 

VZÁCNA  NÁVŠTEVA
Hostia sa zapísali do pa-
mätnej knihy obce a po-
tom sa odobrali do Po-
važskej cementárne, a.s., 
kde prerokovali najbližšie 
kroky, ktoré treba v prí-
prave na výstavbu kostola 
v technickej a administra-
tívnej oblasti urobiť. 

Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kultúrna komi-
sia pozývajú všetkých občanov na 

Silvestrovské stretnutie, privítanie nového roka a pripomenutie si 
výročia vzniku Slovenskej republiky

31. decembra – 24.00 – križovatka Ladce

NOVÝ ROK PRIVÍTAME SPOLOČNE

Takéto zasnežené Vianoce vám 
praje redakcia Ladeckých zvestí. 
Fotografia z „Pánskej záhrady“ 
je z roku 1953, 
nie však 
z Vianoc, 
ale zo začiatku 
mája!



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Obecné zastupiteľstvo sa na 
svojom zasadaní 22. októbra 
2008 v prvom bode zaoberalo 
otázkou individuálnej výstavby 
v lokalite Za kaštieľom. Pre-
rokovali zastavovaciu štúdiu a 
formy spolupráce s budúcimi 
staviteľmi rodinných domov 
(podrobnejšie v osobitnom 
článku).
V ďalšom bode poslanci pre-
rokovali a schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré upra-
vuje vyberanie príspevkov za 
pobyt dieťaťa v Materskej škole, 
čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť Školského klubu detí 
a školskej jedálne. Všetko v 
súlade so zákonom 245/2000. 
Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia bol v stanovenom 
termíne vyvesený na úradnej 
tabuli. 
Členovia hasičského zboru in-
formovali poslancov o priebehu 
brigády na čistení Lúčkovského 
potoka. Za vykonanú prácu 
požadovali sumu 75 000 Sk. 
Poslanci schválili nasledovné 
uznesenie: o 30 000 Sk sa navýši 
kapitola rozpočtu na rok 2009 v 
prospech DHZ a 45 000 Sk bude 
na odmeny brigádnikom. 
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo predaj pozemkov pod rado-
vé garáže na mieste pri bývalej 
vodárni. V I. etape bude možné 
schváliť výstavbu 12 montova-
ných a 10 murovaných garáží. 
Na zasadaní schválili 7 žiadostí. 
Cena za 1 m2 sa stanovila na 
250 Sk. Kupujúci zaplatia aj vy-
pracovanie geometrického plá-
nu a návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
Ďalej sa zaoberali potrebou 
kúpiť malé nákladné auto za 
multikáru UNIKOM. Poslanci 
kúpu auta schválili. 
V ďalšom priebehu rokovania 
sa zaoberali výstavbou multi-
funkčného ihriska v Základnej 
škole, o čom podrobnejšie píše-
me na 3. strane. 
V záverečnom bode rokovania 
si poslanci vypočuli priebežnú 
informáciu o stave prípravných 
prác na čerpanie eurofondov 
na Základnú školu a zberný 
dvor, na ktoré už obec získala 
prísľub. 

Ing. arch. Ján Remo

POSLANCI V OKTÓBRI

Ako sme už informovali, v lokalite pri vstupe do kaštieľa (od 
dediny) obec plánuje výstavbu 16-bytového nájomného domu 
zo štátneho fondu rozvoja bývania. 
Teraz je stav nasledovný:
13. novembra nadobudlo platnosť stavebné povolenie. S výstav-
bou sa začne na jar 2009 s podmienkou, že získame štátnu do-
táciu. 
Dom je štvorpodlažný, byty trojizbové, dvojizbové a garsónky. 
Všetky byty sú už rozdelené medzi záujemcov v poradí, v akom 
sa prihlasovali. 
Štátny príspevok sa bude splácať štátu 30 rokov z nájomného. 
Výška nájomného sa vypočíta z ceny stavby a výšky dotácie a tá 
bude rozpočítaná na 30 rokov a m2 všetkých bytov. Nájomné sa 
začne platiť rok dopredu. Dom musí zostať 30 rokov nájomným 
domom a až potom ho bude možné odpredať. 
Podrobnosti o architektonickom a dispozično-prevádzkovom 
riešení bude na WEB stránke obce. 

16 – BYTOVÝ NÁJOMNÝ DOM

Dňa 17. októbra t.r. sa vo veľkej sále Domu kultúry v Ladcoch na pozva-
nie starostu obce a Zboru pre občianske záležitosti zišli ladčianskí obča-
nia, ktorí dosiahli 60 rokov. Vypočuli si príhovor starostu obce, kultúrny 
program a posedeli pri občerstvení a koncertovaní Ladčanky. 
Na obrázku J. Šedíka je časť účastníkov stretnutia.

STRETNUTIE DÔCHODCOV V MESIACI ÚCTY K STARŠÍM

V októbri pripravil Zbor pre občianske záležitosti v Ladcoch tradič-
né privítanie detí do života. Na tomto vždy dojímavom a na kultúrnej 
úrovni pripravenom stretnutí rodičov a detí s predstaviteľmi obce sa zú-
častnili takmer všetci pozvaní. 
Na fotografii J. Šedíka sú účastníci privítania do života. 

TRADÍCIA PRE RADOSŤ

Narodené deti:
Lukáš Nagy

Sebastián Pasch
Barbora Šarkőzyová

Nikola Bednářová

So želaním zdravia, šťastia 
a radosti vítame novonaro-

dené deti. 

Zomreli: 
Karol Kováčik – 58 r.
Rudolf Daňo – 73 r. 

So smútkom sme prijali sprá-
vu, že nás navždy opustili 

naši spoluobčania. 

Jubileá: 
85 rokov

Viktória Burdejová 
(11. jan. 1924)

80 rokov
Irena Ondrášková 

(12. febr. 1929)

25. výročia sobáša
Július Makás a Janka, rod. 

Gachová 
(26. jan. 1984)

50. výročie sobáša
Ján Habánek a Vlasta, rod. 

Melicherová 
(17. jan. 1959)

OCENENÍ  KULTÚRNI 
PRACOVNÍCI

Trenčiansky samosprávny kraj spo-
lu s regionálnymi kultúrnymi in-
štitúciami usporiadali v kúpeľoch 
Nimnica stretnutie priateľov kul-
túry, osvetových pracovníkov a 
starostov obcí pod názvom „Múzy 
nás spájajú“. Stretnutie rámcoval 
bohatý kultúrny program. 
Na stretnutí odovzdal predseda 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček osem 
uznaní najlepším pracovníkom z 
rôznych kultúrnych oblastí. Medzi 
nimi boli aj dvaja naši ladčianskí 
kultúrno-osvetoví pracovníci. 
Odmenili Evu Riecku, vedúcu 
obecnej knižnice za dlhoročnú 
obetavú prácu v knižnici. 
Predseda TSK odovzdal uznanie 
aj Branislavovi Liptákovi za celo-
životnú prácu v oblasti riadenia 
a organizácie kultúry, za publi-
cistiku, edičnú činnosť a tvorivý 
prístup vo výchovno-vzdelávacej 
práci. 
Obom oceneným blahoželáme!



V noci z 29. na 30. októbra silný vietor od juhu 
strhol starú plechovú krytinu z budovy kina a 
čiastočne aj nad veľkou sálou. 
 Pred obcou stála ráno úloha, o ktorej sa už dlho 
diskutovalo – urobiť novú strechu. Obecný úrad zabez-
pečil obhliadku vzniknutej škody zástupcom poisťovne a 
zabezpečil dodávateľa novej strechy. Výberovým konaním 
(vzhľadom na situáciu urýchleným) vybrali firmu Drevo 
In, s.r.o. Považská Bystrica. Tá začala o niekoľko dní stre-
chu budovať na celom Dome kultúry. 
Vzhľadom na rozsah poškodenia a celkový stav pôvodnej 
krytiny sa rozhodlo vymeniť celú strechu, ktorá má plo-
chu 1 197 m2. Zastrešuje sa fínskym plechovým strešným 
systémom „RUUKI“. Systém umožňuje odvetranie strešnej 
roviny – teda latovanie na kontra laty. Odkvapové žľaby a 
celý strešný previs sa vysunuje až za rímsu a nie, ako to 
bolo doteraz, na rímsu. Tým sa zamedzí riziko zatekania. 
Farba a tvar plechov bude imitáciou pálenej škridly. Nová 
strecha aj „vďaka“ víchrici výrazne zlepší vzhľad tejto archi-
tektonicky zaujímavej stavby. Škoda, že nie je možné získať 
na prestavbu Domu kultúry financie z eurofondov. Najmä 
zateplením by sa zlepšili tepelno-technické parametre a 
obec by ušetrila nemalé prostriedky a vynovený vzhľad bu-
dovy by možno prilákal väčší počet Ladčanov na podujatia 
v ňom poriadané. 

NOVÁ STRECHA NA DOME KULTÚRY

Náklad na novú strechu je 1 134 565 Sk. 
Hradí sa z prostriedkov obce a poistky.

Úprava Slatinského poto-
ka sa v tejto I. etape týka 
úseku pred Základnou 
školou, v dĺžke 263 me-
trov. Je to úsek od zaús-
tenia potoka do kanála 
až po most pred areálom 
ZŠ. 
Koryto potoka bude mať 
lichobežníkový profil, 
pričom dno bude mať 
šírku 2 000 mm, vzdiale-
nosť brehov v hornej časti 
bude 3 750 mm a hĺbka 
koryta 1 200 mm. Dno 
koryta bude betónové, 
brehy škarpované lomo-

ÚPRAVA SLATINSKÉHO POTOKA
vým kameňom. 
Špecifikom tejto stavby je 
dohoda, že stavebný ma-
teriál, ktorý získa obec 
sponzorsky z Považskej 
cementárne, a.s. sa z ceny 
stavby odpočíta v trhovej 
cene. Obec bude stav-
bu splácať bezúročnými 
splátkami, dohodnutými 
splátkovým kalendárom. 
Na stavbe sa už predbež-
ne pracuje. Termín do-
končenia je rok 2009. 
Stavbu realizuje firma 
Autotrans mechanizácia 
Ladce

Cena: 2 143 475 Sk. Hradí obec Ladce. 

Nové vodovodné rozvo-
dy, ktoré od septembra t.r. 
budujú v Záhradnej ulici, 
nahradia staré, cez ktoré 
unikalo do pôdy značné 
množstvo vody (písali sme 

NOVÉ  VODOVODNÉ  ROZVODY
o tom v 5. čísle Ladeckých 
zvestí). Práce sú v takom 
štádiu, že je predpoklad ich 
ukončenia.
Dodávateľom prác je firma 
DK Trade, s.r.o., P. Bystrica. 

Náklady 3 500 000 Sk hradí obec Ladce.

Výstavba multifunkčného 
ihriska s umelým trávnikom 
v priestoroch Základnej ško-
ly úspešne pokračuje. Po li-
kvidácii starého asfaltového 
povrchu sa pripravuje techno-
logicky veľmi komplikovaný a 
stavebne náročný podklad. 
Októbrové zasadanie obec-
ného zastupiteľstva schválilo 

UMELÝ TRÁVNIK SĽUBNE „RASTIE“
rozšírenie výstavby o nadštan-
dardné doplnky (z prostried-
kov obce) – najmä postavenie 
sietí okolo ihriska. 
Celá stavba ihriska pozostáva z 
dvoch častí: podkladné vrstvy 
a vrchná časť – umelý trávnik. 
Dodávateľ: firma Autotrans 
mechanizácia Ladce a Kupas, 
a.s. Svinná. 

Náklady 1 200 000 Sk hradí Vláda SR a čiastočne obec.

O nešťastnej udalosti (vytopenie pavilónu A) v tunajšej ZŠ sa už 
popísalo dosť. My vás chceme poinformovať o súčasnom stave 
rekonštrukčných prác. Tieto sa začali v polovici októbra. Najskôr 
sa urobili potrebné práce, ktoré sa týkali elektrických a vodovod-
ných rozvodov. Rekonštrukčné práce pokračovali na prízemí, 
pretože práve tu bolo toho najviac poškodeného a zničeného. V 
súčasnosti sa pracuje na nových omietkach, podlahách a dokon-
čujú sa práce na hygienických zariadeniach. Všetko v pavilóne A. 
Tieto práce realizuje firma Jána Levčíka z Papradna. Okrem toho 
sa v priebehu predĺženého novembrového víkendu vymieňali aj 
hygienické zariadenia v budove školského klubu – financovanie 
pokryté z prostriedkov ZŠ. 
Vnútorné práce sa finančne nepokrývajú z Eurofondov. Práce na 
vnútornom zariadení by mali trvať do decembra tohto roku. 
Výmena okien, zastrešenie a fasády budov by sa mali realizovať z 
eurofondov v roku 2009. Nielen vo vnútri budov, ale aj vonku je 
rušno.                                                                 V. Králová

REKONŠTRUKCIA  PAVILÓNU  A

Dodávateľ: firma Ján Levčík
hradí sa: z poistného, z rozpočtu Obecného úradu a 

sponzora Považská cementáreň, a.s..



Z HISTÓRIE OBCE

Súčasný stav prác na príprave 
individuálnej bytovej výstavby 
Za kaštieľom je nasledovný:
Dňa 7. novembra sa defini-
tívne dokončila zastavovacia 
štúdia, ktorej spracovateľom 
bol Ing. arch. Robert Šaradín. 
Na základe konceptu tejto 
štúdie sa pozemky rozdelili 
medzi záujemcov v poradí, v 
akom si podali žiadosť. Pôvod-
ní vlastníci pozemkov mali 
prednosť. 
Zastavovacia štúdia bude slú-
žiť v ďalšej etape ako základný 
podklad pre územné konanie 
a vypracovanie geometrické-
ho plánu pre jednotlivé parce-
ly a potom ich odpredaj. Práce 
na oboch úlohách sa práve 
konajú. 
Rovnako začali projektové 
práce na inžinierskych sieťach 
– voda, plyn, elektrické vede-
nie, kanalizácia a prístupová 
komunikácia. To by sa malo 
realizovať v jarných mesiacoch 

INDIVIDUÁLNA  BYTOVÁ 
VÝSTAVBA  „ZA KAŠTIEĽOM“

roku 2009.
Ak to poveternostné podmi-
enky dovolia, vytyčovanie 
jednotlivých parciel sa bude 
robiť aj v zimných mesiacoch. 
Obecný úrad robí všetko pre-
to, aby sa v roku 2009 mohlo 
začať s výstavbou jednotlivých 
rodinných domov. 
Príprava takejto hromadnej 
výstavby rodinných domov je 
mimoriadne náročná činnosť 
po stránke technickej, legis-
latívnej i finančnej. Ak však 
chceme, aby bol proces vý-
stavby rodinných domov koor-
dinovaný, koncepčný a cenovo 
prístupný, je nutné, aby bol ri-
adený obcou. Verím, že tento 
zámer dovedieme do zdar-
ného konca a že spokojnosť 
bude na oboch stranách. Ak sa 
táto akcia vydarí, bude obec 
pokračovať v príprave ďalších 
pozemkov na výstavbu. 

Ing. arch. Ján Remo

30. decembra 1993 vznikla v obci organizácia 
Matice slovenskej. Jej prvou predsedníčkou 
bola Alžbeta Bušíková. Už v polovici dvad-
siatych rokov minulého storočia bola obec 
Ladce kolektívnym členom Matice slovenskej, 
prispievala na ňu finančne a recipročne do-
stávala knihy slovenských klasikov. Tie sa stali 
aj základom novovzniknutej obecnej knižnice 
v Ladcoch (január 1926).
Miestna odbočka Matice slovenskej v Lad-
coch usporiadala pre svojich členov dňa 26. 
septembra t.r. zájazd do Pruského, kde žil slo-
venský básnik, františkán Hugolín Gavlovič 
(1712 – 1787). Je známy najmä svojím dielom 
Valaská škola mravúv stodola. 
Na zájazde navštívili aj neďalekú najstar-
šiu sakrálnu pamiatku na strednom Považí, 
pôvodne románsky kostolík z 12. storočia v 
Pominovci, neskôr – v 18. storočí upravený v 
barokovom slohu. 
Účastníci zájazdu si takto rozšírili svoje zna-
losti regionálnych dejín o poznatky z nášho 
okolia. 

PÄTNÁSŤROČNÁ MATICA

Po postavení cementárne (1889) najmä cudzí robotníci, ktorí prišli do 
Ladiec natrvalo so svojimi rodinami, naliehali na obec i vedenie fabri-
ky, aby sa v obci postavila škola. Keď sa pridali aj rodičia ladčianskych 
detí, našli pochopenie  a v roku 1893 sa škola postavila. Barón Schenk 
daroval pozemok, cementáreň dodala stavebný materiál, občania ručnú 
robotu a povozy. Ostatné náklady hradil štát. 
Na obrázku z roku 1922 je škola v takej podobe, ako ju postavili v roku 
1893. Medzi deťmi je správca školy Pauer s manželkou. Takmer všetky 
deti (ročníky 1908 až 1916) sú bosé. 

1889 – Výstavba cementárne v 
Ladcoch (120)
1909 – Zdvojkoľajnenie železnice 
(100)
1914 – Postavenie parnej píly (95)
Začiatok prvej svetovej vojny (95)
1919 – Prví slovenskí učitelia v 
obci (90), Vznik sociálno-demo-
kratickej strany v obci (90)
1924 – Najväčší štrajk v histórii 
cementárne (85), Vznik prvej mlá-
dežníckej organizácie v obci (85)
1929 – Nadstavba Štátnej ľudovej 
školy (80), Stavba obecného domu 
(dnes obchod Klasik) (80)
1939 – Začiatok druhej svetovej 
vojny (70), Asfaltovanie cesty cez 
obec (70)
1944 – Slovenské národné povsta-
nie (65), Zastrelenie židovských 
občanov v ladčianskych lesoch 

VÝROČIA ROKU 2009
(65)
1949 – Vznik dychovej hudby v 
cementárni (60)
1954 – Vznik výboru žien pri 
MNV (55), Spojenie dychových 
hudieb v Ladcoch (55)
1969 – Začiatok výroby v rekon-
štruovanom závode cementárne 
(40), Znovuotvorenie kostola v 
Ladcoch (40), Oslavy 1. mája sa 
konajú prvýkrát v Ladcoch (40), 
Vznik Slovenského zväzu žien v 
obci (40), Založenie mládežníckej 
dychovej hudby (40)
1979 – Vznik mládežníckeho klu-
bu Alfa v Tunežiciach (30)
1989 – Prístavba Domu kultúry 
(20)
1994 – Považská cementáreň sa 
stáva akciovou spoločnosťou (15)

Spomienka na jeden z prvých ročníkov súťaže Koyšových Ladiec



Divadlo mladých Laus Aeterna (v 
preklade z latinčiny – večná chvála, 
hodný chvály) sa stretáva už tretí 
rok. V roku 2006 sa na podnet Ja-
nette Šedovej a Daši Illyovej usku-
točnil konkurz, na ktorom porota 
mala možnosť vidieť talent nielen 
ladeckej mládeže, ale aj mládežní-
kov z okolitých obcí. 
Keďže divadlo bolo už od počiatku 
ľudstva významnou zložkou nielen 
kultov rôznych obradov, ale aj vy-
jadrením radosti z pohybu, poba-
vením pre obecenstvo a dôležitým 
sociálnym prvkom v každej spo-
ločnosti, rozhodli sme sa obnoviť 
ochotnícke divadlo aj v Ladcoch. 
Vďaka ústretovosti pána starostu 
Ing. arch. Jána Remu, ktorý nám po-
skytol na divadelné skúšky priestor 
Domu kultúry, sme mohli naplno 
začať pracovať. Počas svojho pôso-
benia sa už divadelníci popasovali s 
viacerými hrami: Život a Smrť, Kráľ 
a myš, Škola pri čiernom jazere ... 
Prvé vystúpenie mládežníci absol-
vovali 22. júla 2007 na hodové sláv-
nosti obce a zároveň pri príležitosti 
úmrtia spisovateľa Pavla Koyša. 
Pre niektorých hercov to bolo prvé 
vystúpenie na doskách, ktoré zna-
menajú svet. Všetko však výborne 
dopadlo a následne „laus aeterňáci“ 
hrali na rôznych podujatiach, kde 
boli pozvaní. Divadlo mladých ak-
tívne účinkovalo aj v programoch 
CVČ Ilava, na vernisážach, pri krste 

MLADÍ DIVADELNÍCI
knihy Pomôžme si navzájom a tiež 
na podujatiach poriadaných kultúr-
nou komisiou obce Ladce. 
Naposledy mládežníci, pod vede-
ním vedúcej súboru Alenky Hu-
dákovej, zorganizovali tekvičkovú 
slávnosť. Na križovatke v Ladcoch 
privítali deti, s ktorými vyrezávali 
do tekvíc tvary podľa výmyslu. Keď 
večer všetci odchádzali do postelí, 
ladeckú križovatku ostalo strážiť 28 
strážcov v podobe tekvicových stra-
šidiel. Neboli však asi dosť strašné, 
lebo na naše prekvapenie, ráno, 
keď sme ich išli pozrieť, všetky boli 
ukradnuté. No čo dodať? Hádam len 
toľko, že na budúci rok už nikto ne-
bude potrebovať naše diela len sám 
pre seba a dovolí aj iným, aby z nich 
mali radosť. 
Na záver by som chcela podotknúť, 
že kedysi bolo v rímskom kalendári 
pre divadlo vyhradených viac ako 
polovica dní v roku. Riadili sa hes-
lom: „Chlieb a hry“. Tak ako sa ľu-
dia nevedeli zaobísť bez jedla, neve-
deli si  predstaviť život bez divadla. 
Hrávali sa všetky žánre. Od mytolo-
gických tragédií, cez vtedajšie satiry 
na politické pomery až po komédie. 
Vyberať si veru z čoho bolo a herci 
zažívali veľkú slávu. Skúste aj Vy 
viac podľahnúť čaru divadla a pri-
dajte sa k mladým divadelníkom z 
Ladiec, možno tá sláva čaká práve 
na Vás...

D. Illyová

Ochotníci z radov Mariánskej 
mládeže z Beluše odohrali 16. no-
vembra t. r. vo veľkej sále Domu 
kultúry v Ladcoch divadelné pred-
stavenie hry „Ženský zákon“. 
Bolo to milé, dojímavé a veľmi 
vydarené stvárnenie známej hry 
nášho klasika J. G. Tajovského. 
Vyslovujem veľké poďakovanie a 

„ŽENSKÝ ZÁKON“ 
VERZUS LADČIANSKY NEZÁUJEM

obdiv mladým ľuďom – študen-
tom, ktorí na úkor svojho voľna 
pripravili pre nás toto krásne 
predstavenie. 
O to bolestnejší bol pohľad do 
hľadiska, kde sedelo okolo tridsať 
divákov. 
Vstupné bolo voľné a výťažok do-
predu sľúbili na opravu strechy 

Domu kultúry. Pýtam sa však, má 
zmysel investovať do opravy stre-
chy i celej budovy ako takej, keď 
tam nikto nechce chodiť? A to ne-
hovorím iba o tomto divadelnom 
predstavení. Podobne to dopadne 
s diskotékou, zábavou, stretnutím 
dôchodcov i ďalších podujatí. 
Vyzývam občanov Ladiec na dis-
kusiu o tom, aké programy by ich 

prilákali do Domu kultúry, prí-
padne ako by si predstavovali ďal-
ší osud tejto zaujímavej, ale čím 
ďalej nepotrebnejšej stavby. Ako 
využiť tento objekt, aby sme rok 
čo rok nevyhadzovali zbytočne 
státisíce na jeho prevádzku. 
Odpovede čakám na internetovej 
stránke obce, alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom. 

starosta obce

UMIESTNENIE SÚŤAŽIACICH:
3. kategória
1. Michaela Petríková, Gymnázium, Myjava
2. Nina Varíniová, Gymnázium, Bánovce nad Bebravou
3. Martin Opatovský, Gymnázium, Dubnica nad Váhom

4. kategória
1. Lenka Vacvalová, Beluša – Hloža
2. Dominika Slobodová, Gymnázium, Bánovce nad Bebravou
2. Nikola Cichovská, ZUŠ, Bánovce nad Bebravou
3. Dominika Světlíková, Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom

5. kategória
1. Edita Hrehušová, Pruské – Podvažie
2. Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto, Ochodnica
3. Božena Porubanová, Trenčianske Stankovce

VEĽKÁ ÚČASŤ A DOBRÁ ÚROVEŇ 
NA KOYŠOVÝCH LADCOCH

24. októbra t.r. sa Dom kultúry v Ladcoch opäť zaplnil milovníkmi 
ľúbostnej poézie na tradičnom – už desiatom ročníku Koyšových 
Ladiec. 
V tomto roku bol bez večerného kultúrno-spoločenského poduja-
tia, ale nechýbalo položenie kytíc k buste básnika, slávnostné otvo-
renie i ukončenie súťaže. 
O to väčšia pozornosť sa upriamila na vlastnú súťaž, kde v porotách 
boli Paed. Dr. Gejza Sádecký, CSC. , Janka Poláčková, Elena Ba-
košková, PhDr. František Švába, Mgr. Mária Schlosserová a Mgr. 
Beata Kvaššajová. 

24. október 2008 už po desiaty 
raz tradične patril recitátorom 
ľúbostnej lyriky. Jubilejný roč-
ník tejto celoslovenskej súťaže v 
umeleckom prednese národnej 
ľúbostnej poézie nesie meno 
zosnulého ladčianskeho rodáka 
Pavla Koyša. Jeho verše patrili 
mladosti, láske a domovu. Písal 
o ľudských vzťahoch a šťastí, pri-
čom neobišiel ani politické zme-
ny v spoločnosti. 
Už pravidelne sa tejto súťaže zú-
častňujú žiaci, študenti i dospelí 
prevažne z Trenčianskeho kraja. 
Cieľom podujatia je podporiť a 

DOMÁCI POHĽAD NA KOYŠOVE LADCE

rozvíjať záujem, najmä u mláde-
že, o pôvodnú slovenskú ľúbost-
nú poéziu. 
Našu Základnú školu vzorne re-
prezentovala Simona Kučmová, 
žiačka 9. A triedy básňou od Jána 
Smreka Básnik a žena. V publiku 
držalo palce našej Simonke i 15 
detí zo Základnej školy. Podľa 
rozhodnutia poroty sa naša re-
citátorka nedostala medzi pr-
vých troch. Veríme, že nadanú 
Simonku výsledok neodradí, ale 
stane sa pre ňu motiváciou na 
ceste k zdokonaľovaniu. 

Mgr. J. Šterbáková, učiteľka



Niekoľko mesiacov trvajúca výstavba mosta – nadjazdu 
nad železničnou traťou v Ladcoch pri Hloži sa úspešne 
skončila.        
      Dodávateľ Doprastav stavbu realizoval a odovzdal v miernom 
časovom sklze, zapríčinenom zmenou normy na ochranné kryty 
nad trolejovým vedením na železnici, ktoré museli vymeniť. Plá-
nované náklady boli 38 miliónov Sk. 
Najviac nás potešilo, že sa skončil čas neprehľadných nástupov 
na autobusy, zdĺhavá obchádzka cez Podhorie a iste si oddýchli aj 
Podhorania.                                                                                  P.F.

NOVÝ (BEZPEČNÝ) NADJAZD 
V PREVÁDZKE

V Ladcoch síce nič nového, ale pre mnohých ešte 
záhadné konštrukcie. 
Vysvetlenie je takéto: Betónové prefabrikáty na dia-
ľnicu od Považskej Bystrice sa prepravujú vlakom z 
Komárna do Železničnej stanice Ladce. Tu sa špeci-
álnymi návesmi z priestranstva za závorami odvážajú 
na miesto určenia pri výstavbe diaľnice. 

P.F.

PREKLÁDKA PREFABRIKÁTOV 
NA DIAĽNICU



Odborné učilište internátne 
v Ladcoch len pred necelým 
rokom ukončilo rekonštruk-
ciu časti učilišťa a postavenie 
nového internátu a odovzda-
lo priestory starého kaštieľa 
pôvodným majiteľom. Mysleli 
sme si, že to budú posledné ra-
dikálne zmeny na našom zari-
adení. Každodenný život však 
prináša mnohé prekvapenia 
a šance, ktoré keď nevyužije-
me, tak podobné sa nemusia 
naskytnúť ani za ďalších desať 
rokov. Takouto šancou je Re-
gionálny operačný program, 
prostredníctvom ktorého sa 
môžu všetky školy na Sloven-
sku uchádzať o nenávratný 
finančný príspevok z Európ-
skych fondov. Napriek tomu, 
že zamestnanci školy mali v 
posledných rokoch veľa práce, 
rozhodli sme sa podať projekt 
na rekonštrukciu niektorých 
častí nášho učilišťa. Chceme 
na budove murársko-maliar-
skeho bloku vybudovať novú 
strechu, vymeniť okná, zatepliť 
fasádu, zrekonštruovať sociál-
ne zariadenia, zrealizovať bez-
bariérový prístup, zrekonštru-
ovať ústredné kúrenie a urobiť 
priemyselné podlahy v priesto-
roch dielní. Na objekte zámoč-
níckeho bloku chceme taktiež 
zatepliť fasádu, vymeniť okná, 
zrekonštruovať elektroinštalá-
ciu, v bývalej kotolni vytvoriť 
dve učebne s kabinetom a na 
krajčírskych dielňach vymeniť 
strešnú krytinu, okná a zatep-
liť fasádu. A aby bol výpočet 
prác úplný, chceme taktiež 
oplotiť areál školy a vybudovať 
školské ihrisko. Toto všetko 
by malo byť v objeme cca 42 
mil. Sk. Dúfame, že naša žia-
dosť bude podporená a že na 
základe hore uvedených úprav 
vybudujeme moderné učilište, 
ktoré bude poskytovať služby 
mentálne postihnutým žiakom 
z Trenčianskeho regiónu. 

PaedDr. Vladimír Hromek
riaditeľ školy

NOVÁ ŠANCA POHĽAD DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 24. september 2008 bol vyhlá-
sený ako Medzinárodný deň 
eura. Na prvom stupni Základ-
nej školy pod vedením Mgr. J. 
Šelingovej pripravili 100 dní 
pred zavedením eura do praxe 
v Slovenskej republike pozná-
vaciu akciu Deň eura. 
Žiaci na hodinách výtvarnej 
výchovy pod vedením Mgr. J. 
Lysákovej zhotovili papierové 
euromince. Súbežne s výrobou 
mincí žiakov oboznámili s pro-
blematikou Európskej únie. 
Na chodbe žiakov informovala 
nástenka, ktorá ďalej prehlbo-
vala ich znalosti a ukazovala 
všetky dôležité termíny zavede-
nia eura. 
V deň „D“ po druhej vyučova-
cej hodine ožil celý prvý stupeň 
ZŠ. Žiaci mali príležitosť zúročiť 
svoje vedomosti o eure v „Euro-
kvíze“, ktorý pripravila Mgr. J. 

DEŇ EURA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Šelingová. Úspešní žiaci získali 
odmenu. Zistilo sa, že vo vedo-
mostiach o eure by žiaci pred-
stihli aj mnohých dospelých. 
Po kvíze nasledoval „Euroob-
chod“, ktorý sa zriadil na chod-
be. Tu bol vystavený a cenovka-
mi vyznačený tovar. 
Žiaci nakupovali pod dohľa-
dom vyučujúcich a „platili“ 
vlastnoručne vyrobenými „eu-
romincami“. Súčasne žiakom 
ukázali skutočné mince a euro-
bankovky.
Hlavným cieľom akcie bolo 
vhodnou formou informovať 
žiakov o prechode na euro. Po-
dujatie bolo úspešné a splnilo 
cieľ, ktorý si stanovili učitelia 
Základnej školy: aby žiaci v 
reálnom živote vedeli s novou 
menou narábať a efektívne s 
ňou hospodáriť. 

Mgr. J. Šelingová

VÝSTAVA MODELOV
14. októbra t.r. sa pre deti ZŠ uskutočnila výstava modelov, ktorú 
pripravili žiaci Ján Faturík, Matej Mikuška, Andrej Lipták a Gabriel 
Koštialik. Na výstave boli modely lietadiel, vrtuľníkov, tankov a inej 
bojovej techniky používanej počas svetových vojen. Aj takto chceli 
pripomenúť výročie vzniku Československej republiky, ale aj pou-
kázať na šikovné ruky žiakov. Veľa otázok k modelárom mali najmä 
malí žiačikovia a modelárov tento záujem potešil.    

Ing. L. Dideková

V dňoch 15. a 16. októbra sa 
uskutočnila v škole dopravná 
výchova, počas ktorej žiaci ab-
solvovali teoretickú i praktickú 
časť podľa požiadaviek Minister-
stva školstva. Akciu organizoval 
Autoklub Handlová so svojim 
mobilným detským dopravným 

NAPĹŇAJÚ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
ihriskom. Organizátori mali vo 
výbave detského dopravného 
ihriska dopravné značky, sema-
for, ale aj bicykle, kolobežky a 
prilby. Akciu a jej kladný výsle-
dok umocnila i prítomnosť do-
pravnej polície. 

Mgr. Viera Králová

13. októbra sme sa z Ekolo-
gického krúžku ZŠ vybrali na 
vychádzku, aby sme videli, 
ako niektorí občania Ladiec 
narábajú s odpadom. Išli sme 
do okolia našej školy pozdĺž 
kanála. Videli sme nelegálne 
skládky odpadu. Bolo tam veľa 
vecí, ktoré by sa dali opraviť 
alebo využiť inak. 
Našli a videli sme:
práčka – dá sa do zberných 
surovín, hnilé jablká – dať do 
kompostu, sánky – opraviť ale-
bo spáliť, staré látky – do zberu 

ANI ŽIAKOM SA NEPÁČI NEPORIADOK
druhotných surovín (handier), 
kukuričnisko – dať do kom-
postu alebo spáliť, obkladač-
ky, stavebný materiál – dať do 
zberných surovín. Nám sa to 
nepáčilo, lebo to bolo pri mali-
nách, ktoré sa dali skonzumo-
vať. Teraz sa už ale nedajú. 
Na likvidáciu odpadu nám po-
slúži aj zberový dvor, ktorý je 
pri cintoríne. Využívajte ho, 
prosím!
Napísali žiaci: Michal Barni-
nec, Richard Štefún, Daniel 
Mihálik

3. októbra sa žiaci 5. a 6. ročníka 
zúčastnili na Zemepisno-lite-
rárnej exkurzii do Partizánske-
ho a Uhrovca. V Partizánskom 
navštívili miestnu hvezdáreň, 
kde si vďaka zaujímavej pred-
náške mohli rozšíriť svoje vedo-
mosti o vesmíre, k čomu prispel 
aj film a ďalekohľad. Na záver 
kládli žiaci množstvo otázok a 
kúpili si pohľadnice a publiká-
cie. 
Druhú časť exkurzie venovali 
návšteve rodného domu Ľudo-
víta Štúra a Alexandra Dubče-
ka v Uhrovci, ktorý je zriadený 
ako múzeum. 

Mgr. A. Nováková

Druhú exkurziu absolvovali žia-
ci 8. a 9. ročníkov do Banskej 
Štiavnice. Atrakciou je vynika-
júce Banské múzeum v prírode, 
ktoré priťahuje návštevníkov 
možnosťou navštíviť podzemné 
bane a štôlne – niektoré vyhĺbe-
né v 17. storočí. 
Súčasťou podzemnej expozí-
cie sú exponáty predstavujúce 
banské práce, techniku a tech-
nológiu. Zaujímavá bola aj po-
vrchová expozícia (staré banské 
budovy a zariadenia). 
Pred vstupom do bane dostali 
žiaci dlhý plášť, ochrannú pril-
bu a banskú lampu. Samotná 
expozícia je jedinečná a názor-
ným spôsobom dokumentuje 
namáhavú prácu baníkov. Pre-
to je vhodná nielen pre žiakov 
a študentov, ale aj pre každého, 
kto sa zaujíma o históriu baníc-
tva vo svete. 
Po baníckej exkurzii navštívili 
ešte Mineralogické múzeum, 
v ktorom je inštalovaných viac 
ako 400 druhov minerálov z 
celého sveta. Na záver ešte ab-
solvovali prehliadku historickej 
časti Banskej Štiavnice. 
Túto ojedinelú exkurziu pripra-
vili a žiakov sprevádzali Mgr. J. 
Štrbíková a Mgr. T. Struňák. 
Poznámka redakcie:
Nebolo by zaujímavé a užitoč-
né, keby organizácie a spolky 
zmenili „chuť“ a miesto klasic-
kých zájazdov navštívili tento 
atraktívny región – poučný i 
krásny?

DVE EXKURZIE



DORAST – tu je situácia opačná, 
keď sme v septembri hovorili o prí-
jemnom prekvapení, situácia sa oto-
čila. Dorastenci mali vtedy 8 bodov 
a do konca jesennej časti už získali 
len 1 bod za remízu s Nitrianskym 
Rudnom. Ďalšie 3 body si pripísa-
li za kontumačné víťazstvo po tom, 
čo Horné Ozorovce postavili hráča, 
ktorý už v tejto sezóne nemohol za 
dorast nastúpiť. Celková bilancia je 
nasledovná: 15 zápasov, 2 víťazstvá 
(z toho 1 kontumácia), 6 remíz a 7 
prehier. So skóre 15:31 a 12 bodmi im 
patrí 14. miesto. 
STARŠÍ ŽIACI si počínajú podobne 
ako dorastenci. V 12 majstrovských 
stretnutiach 2x zvíťazili, 1x remizo-
vali a 9x prehrali. So skóre 7 : 53 a 7 
bodmi prezimujú na 11. mieste. Tu 
je najväčším problémom nedostatok 
chlapcov vo veku 13 a 14 rokov, za 
mužstvo pravidelne nastupuje 5 až 
6 mladších žiakov. Ale nie je to len 

HODNOTENIE JESENNEJ ČASTI 
FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

Dospelí odohrali 15 zápasov,  6 zvíťazili, 4 remizovali a 5 prehrali so skóre 
17:14 a s 22 bodmi im patrí po jeseni 5. miesto. V tabuľke pravdy majú – 2 
body. Na 17 góloch sa podieľalo až 7 strelcov: Mražík E. (4), Habánek Ma-
rián (3), Pagáč E. (3), Gurín (2), Majtán (2), Pagáč J. (2), Martinka (1). Pri 
predchádzajúcom hodnotení v septembri nebolo postavenie mužstva veľ-
mi lichotivé. Všetci sme však verili, že príde zlepšenie a chlapci nazbierajú 
dostatok bodov pre pokojnú zimnú prípravu. Toto naplnili, o čom svedčí 
ich postavenie v tabuľke. Je pravdou, že mohlo byť i lepšie -  nám ostáva 
veriť, že chlapci sa na novú sezónu dobre pripravia a v konečnej tabuľke sa 
ešte o nejaké miestečko posunú vyššie. 

Tréner mužstva Jaroslav Vojtek hodnotí jesennú časť súťaže takto:
Príprava neprebehla podľa predstáv (slabá dochádzka), čo sa odzrkadli-
lo na začiatku ročníka. Výkonnosť mužstva bola striedavá, niektorí hráči 
nesplnili to, čo sa od nich čakalo. Rôzne zranenia a karty nás dostávali 
do úzkych, museli sme improvizovať. Vonku sme síce získali  + 8 bodov, 
nezvládli sme však domáce zápasy, hrali sme nedôrazne, bez nasadenia. 
Straty najmä s Kamencom a Tr. Jastrabím nás stáli lepšie umiestnenie po 
jesennej časti. Defenzíva bola v poriadku, inkasovali sme najmenej gó-
lov zo všetkých mužstiev, horšie to bolo s ofenzívou, tam sme sa nepre-
sadili ani doma ani vonku. Potvrdilo sa, že druhý ročník v súťaži býva 
ťažký, čaká nás prestávka a príprava, čas na analýzu a zlepšenie (lebo 
máme čo) tak, aby sa do kabíny znovu vrátila víťazná vlna. Toto mužstvo 
má na viac ako na súčasné postavenie.

tým, hráčom navyše chýba radosť z 
hry a vôľa víťaziť – tu sú ich hlavné 
rezervy. 
MLADŠÍ ŽIACI mohli zimovať na 
čele tabuľky avšak nezvládli posled-
ný zápas a po prehre s B mužstvom 
Lednických Rovní prezimujú na 3. 
mieste. Z 10 stretnutí 6 zvíťazili a 4 
prehrali, pričom získali 18 bodov pri 
skóre 39 : 19.
Záverom tohto hodnotenia výbor TJ 
touto cestou ďakuje obecnému zastu-
piteľstvu na čele so starostom, vede-
niu PCLA, RNDr. Petrovi Janešíkovi 
a pp. Róbertovi Jendrolovi, Martinovi 
Adamcovi, Petrovi Chovancovi, ale i 
ďalším sponzorom za ich finančnú i 
materiálnu podporu, bez ktorej by TJ 
nemohla fungovať. A celkom na záver 
výbor TJ praje všetkým sponzorom, 
hráčom, trénerom i fanúšikom úspeš-
né vykročenie do nového roku 2009, 
pevné zdravie, veľa úspechov a veľa 
športových zážitkov.       Ing. F. Gach

Dňa 11. októbra t.r. základná or-
ganizácia Združenia technických 
a športových činností pri Považ-
skej cementárni, a.s. pripravila 
pre svojich členov a ich rodinných 
príslušníkov zaujímavý turistický 
zájazd. Za krásneho jesenného po-
časia ich 41 absolvovalo turistický 
pochod, ktorý začal v Tatranskej 
Lomnici, pokračoval cez Skalnaté 
pleso na Veľkú Svišťovku, ďalej na 
Zelené pleso a odtiaľ do Kežmar-
ských žľabov. 
Výstup vo Vysokých Tatrách bol 
vyvrcholením tohoročnej turis-
tickej sezóny tohto úspešného a 
aktívneho oddielu ZTŠČ.

NAŠI TURISTI V TATRÁCH

POZVÁNKA 
NA TRADIČNÝ SILVESTROVSKÝ TURNAJ

Výbor TJ Ladce Vás srdečne pozýva na tradičný Silvestrovský tur-
naj 6-členných družstiev v malom futbale. Turnaj sa uskutoční dňa 

31.12.2008 so začiatkom o 9.00 hod. 
Prezentácia zúčastnených družstiev bude v čase od 8.30 

v priestoroch šatní TJ. 

09.01. TTC D – Ladce A
 Ladce B – TTC E
16.01. Lysá B – Ladce A
 Ladce B – TTC D
23. 01. Ladce A – Domaniža
 Pruské A – Ladce B
30.01. B. Slatiny – Ladce A
 Ladce B –Maríková B
06.02. Ladce A – Pružina
 N.DubnicaB–LadceB
13. 02. Slovan B – Ladce A
 Ladce B–Kočkovce A
20.02. Ladce A – TTC E
 Klobušice – Ladce B
27.02. Ladce B – Ladce A
06.03. Ladce A – Pruské A
 Lysá B – Ladce B
13.03. Maríková B – Ladce A
 Ladce B – Domaniža
20.03. Ladce A – N.Dubnica B
 B. Slatiny – Ladce B
27.03. Kočkovce A – Ladce A
 Ladce B – Pružina
03.04. Ladce A – Klobušice
 Slovan B – Ladce B

STOLNÍ TENISTI PODĽA OČAKÁVANIA
5. sates liga, v ktorej hrajú naše A aj B družstvá má 14 účastníkov. Do-
vedna odohrajú teda 26 zápasov. S doterajším priebehom môžeme byť 
spokojní, výsledky po 9. kolách sú podľa očakávania. „A“ družstvo bolo 
po 9 zápasoch (7 víťazstiev, jedna remíza a jedna prehra) na 3. mieste s 
24 bodmi, keď prvé družstvo v tabuľke malo o dva body viac. „B“ druž-
stvo 3 zápasy vyhralo, jedno remizovalo a 5 prehralo. Získalo 16 bodov, 
čo stačilo na 10. miesto. 

VYŽREBOVANIE 
2. ČASTI 5. LIGY

Spravodajca miestnej samosprá-
vy v Ladcoch bude v roku 2009 
vychádzať v rovnakej forme ako 
v roku 2008. Aj v budúcom roku 
plánujeme šesťstranové čísla s fo-
tografiami v termínoch: 6. februá-
ra, 3. apríla, 5. júna, 7. augusta, 9. 
októbra, 11. decembra. 
Redakcia ďakuje všetkým dopi-
sovateľom, ktorí sa starali, aby ste 
dostali čím viac informácií o uda-
lostiach v obci. 
Všetkým čitateľom a dopisova-
teľom želáme mnoho osobných a 
pracovných úspechov, zdravie a 
spokojný život.    

redakcia 

LADECKÉ ZVESTI
V ROKU 2009
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