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Tento dlho pripravovaný a ohlasovaný projekt konečne 
dostal očakávaný spád. Považská vodárenská spoločnosť 
získala od EÚ akceptačný list, spracovaná je aj technic-
ká dokumentácia. Teraz treba spracovať žiadosť, zákla-
dom ktorej je preukázanie oprávnenosti tejto žiadosti. 
To znamená, že treba doložiť Európskej komisii doklady 
preukazujúce záujem občanov o napojenie sa na pripra-
vovanú kanalizáciu a vodovodnú sieť. Takýmito doklad-
mi budú zmluva o budúcej zmluve o napojení sa na ka-
nalizáciu a dohoda o vybudovaní kanalizačnej prípojky. 
Kvóty na úspešnú žiadosť sú 85 % občanov pripojených 
na kanalizáciu a 90 % občanov napojených na verejný 
vodovod. 
Keď sa nepodarí získať tento počet záujemcov – EÚ nám 
dotáciu nedá. Myslím si, že je to posledná príležitosť pre 
tento región, aby bola kanalizácia vybudovaná. Občan, 
ktorý podpíše zmluvu o napojení sa na kanalizáciu bude 
mať odbočenie a prípojku do dĺžky 5 metrov s revíznou 
šachtou vybudované zároveň so zbernou vetvou zdar-
ma.  Rozvody kanalizácie zasiahnu takmer každú ulicu 
v našej obci. Rovnako aj rozvody verejného vodovodu. 
Predbežné termíny realizácie sú na roky 2010 – 2015. 
Vzhľadom na to, že je to veľká, ale zároveň posledná 
príležitosť vybudovať v obci tieto siete, verím, že obča-
nia uvítajú možnosť pripojiť sa a vyjadria to podpisom 
zmluvy o budúcej zmluve. Tie budú potom signálom pre 
EÚ, že o kanalizáciu a vodovod je u našich občanov váž-
ny a seriózny záujem. V tomto čísle Ladeckých zvestí uve-
rejňujeme VZOR – TLAČIVO Zmluvy o budúcej zmluve 
i Dohodu o vybudovaní kanalizačnej prípojky (str. 4). 
Podpis zmlúv i dohôd bude organizovať obecný úrad.

Ing. arch. Ján Remo, starosta obce

Marcové zasadanie obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupi-
teľstva v Ladcoch na svojom 
zasadaní 25. marca t.r. pre-
rokovali tieto otázky:
Schválili predaj pozemku 
vo výmere 14 m2 Považskej 
vodárenskej spoločnosti pre 
postavenie prečerpávacej 
stanice k pripravovanému 
projektu kanalizácie Ilav-
ského regiónu.
 
Rovnako schválili predaj 
pozemku vo výmere 71 m2 
V. Závackému, ktorý tento 
pozemok doteraz užíval ako 
predzáhradku. 
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo Všeobecne záväzné na-
riadenie o úhrade za po-
skytovanú opatrovateľskú 
službu. Nariadenie mali ob-
čania možnosť vidieť na vý-
vesnej tabuli, kde bolo zverej-
nené predpísaných 15 dní. 
Starosta obce opätovne pred-
ložil zastupiteľstvu návrh na 
využitie programu Eurofon-
dov na renováciu sídiel, z 
ktorého možno čerpať pro-
striedky na dlažbu a drob-
nú architektúru verejných 
priestranstiev, chodníkov, 
lávok a inej drobnej architek-
túry. Obec Ladce by mohla 
čerpať prostriedky až do výš-
ky 25 mil. Sk. Vzhľadom na 
to, že obec musí spolufinan-
covať 5 % nákladov, projekt 
a iné prípravné práce, čo je v 
súčasnej dobe pre obec veľa, 
poslanci schválili obmedzený 
rozsah projektu do 7,5 mil. Sk 
(250 000 €). Poslanci presad-
zovali najmä chodník Ladce 

– Tunežice. Tento zámer však 
vzhľadom na pripravovaný 
projekt kanalizácie a vodo-
vodu nie je možný, pretože 
chodník by sa pri výstavbe 
kanalizácie zničil. Starosta 
navrhoval vydláždiť priestor 
pred Domom kultúry a tie 
časti chodníkov, kde sa ne-
predpokladá výstavba kanali-
zácie a vodovodu. 
Jozef Majerov osobne 
ponúkol svoje servisné služby 
na počítačovú techniku obec-
ného úradu. Vzhľadom na 
to, že obec má už vzájomnú 
zmluvu s inou firmou, ponu-
ka nebola prijatá.
Hlavná kontrolórka obce 
predniesla správu o kontrol-
nej činnosti za mesiac febru-
ár. 
Potom obecné zastupiteľstvo 
jednomyseľne schválilo ná-
vrh novej smernice, ktorou 
sa stanovuje výška nájmu v 
priestoroch Domu kultúry 
(išlo o prepočet na eurá).
Poslanci zrušili ročné nájom-
né Lesnému družstvu a urbár-
skemu spoločenstvu za po-
užívanie miestnosti v Dome 
kultúry. Urobili tak v záujme 
dobrej terajšej a budúcej spo-
lupráce. Miestnosť budú teda 
používať zdarma. 
Na záver obecné zastupi-
teľstvo schválilo finančnú po-
moc Základnej škole v Lad-
coch vo výške 2 073 € (62 450 
Sk), čo bolo 50 % z čiastky 
faktúry za zhotovenie nového 
nábytku do kancelárií ZŠ.

Ing. arch. Ján Remo,
Myslite na celú obec!
Myslite na budúcnosť!

Pri rozhodovaní o prípojke stavby kanalizácie a vodovodu sa nepoze-
rajte iba pohľadom súčasnosti, ale hľaďte do budúcnosti. 

Myslite na svoje deti, vnukov, na generáciu, čo príde po vás. 
Myslite aj na to, že váš negatívny postoj poškodí celú obec – váš pozi-
tívny prístup vám uľahčí život a umožní aj po tejto stránke urobiť našu 

obec modernejšou a porovnateľnou s mestami.

Voľby do 
Európskeho parlamentu

6. jún 2009



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Výmena pozemkov
Dňa 22. apríla t.r. sa poslanci 
obecného zastupiteľstva zišli 
na svojej riadnej schôdzi. 
Prerokovali niekoľko otázok 
týkajúcich sa obecných pro-
blémov, ktoré iste zaujmú aj 
našich čitateľov. 
Poslanci schválili návrh na 
zmenu člena pre údržbu obce. 
František Markuš bol pre váž-
ne zdravotné problémy (med-
zitým zomrel) nahradený Vla-
dimírom Kolenom. 
V ďalšom bode programu 
obecné zastupiteľstvo prero-
kovalo návrh firmy Drevopal, 
s.r.o., Košeca na vzájomný od-
predaj a kúpu pozemkov, na 
ktorých je miestna komuniká-
cia prechádzajúca okolo tejto 
firmy a pokračujúca okolo ce-
mentárne. 
Tento vzájomný obchod bol 
pre obec výhodný, pretože od-
predala 765 m2 starej cesty a 
nakúpila 1 620 m2 novej cesty 
za rovnakú cenu. 
Poslanci schválili finančný prí-
spevok SZZP na usporiadanie 
športových hier zdravotne po-
stihnutej mládeže a dospelých 
vo výške 50 €.
Zastupiteľstvo schválilo Zá-
kladnej škole v Ladcoch bez-
platný prenájom priestorov 
Domu kultúry na akcie uspo-
riadané ZŠ. Rovnako schválili 
bezplatný prenájom organizá-
cii Slovenského zväzu zdravot-
ne postihnutých na 15. mája 
2009 na tradičné spoločenské 
posedenie. 
Potom starosta obce predlo-
žil návrh opäť spracovať pro-
jekt a žiadosť z eurofondov na 
zberný dvor, ktorý by zahŕňal 
aj nákup príslušnej techniky 
(traktor, drvič konárov, vleč-
ka atď.). Poslanci tento návrh 
prediskutovali a s odvolaním 
sa na ekonomickú krízu zámer 
neschválili. 
Obecné zastupiteľstvo rokova-
lo aj o poskytovateľovi prístupu 
na internet pre ďalšie obdobie. 
Doteraz sme prijímali internet 
od dvoch poskytovateľov – od 
firmy „Dcnet“ a „T-com“. Po 
diskusii poslanci rozhodli, aby 
prístup na internet poskytova-
la obecnému úradu iba firma 
„Dcnet“. 
Na záver poslanci posudzovali 
novú ponuku Jozefa Majerova 
na webovú stránku obce Lad-
ce. Aj keď poslanci konštato-
vali čiastočnú nespokojnosť s 
doterajším stavom, ponuku J. 
Majerova neprijali.

Občania – oprávnení voliči dostali od Obecného úradu v Lad-
coch Oznámenie o čase a mieste konania volieb.
 
Z oznámenia ste sa dozvedeli, že voľby budú dňa 6. júna 2009 (sobota) 
od 7.00 do 22.00 hod. Na oznámení je vyznačené aj miesto (volebná 
miestnosť) a číslo okrsku:

Okrsok č. 1 – volebná miestnosť Dom kultúry (zasadačka č. 10). 
   Tu volia občania z ulíc Záhradná, Cementárska a Janka Kráľa.

Okrsok č. 2 – Základná škola. 
   Tu budú voliť občania z ulíc Hviezdoslavova (od č. 1 po č. 121), Ľu-
dovíta Štúra, Pavla Koyša, Kukučínova, Jána Kollára a Vážska. 

Okrsok č. 3 – Osvetová beseda Tunežice
   Zahrňuje voličov z ulíc: Hviezdoslavova (122 – 137), Podjavorinskej, 
Tajovského, Kalinčiakova a Bottova.

Pozorne si prečítajte informáciu pre voliča na zadnej strane Zoznamu zare-
gistrovaných kandidátov. Upozorňujeme najmä na možnosť zakrúžkovania 
poradového čísla kandidáta (najviac dvoch), ktorým uprednostníte navrho-
vaného. 

 Nepodceňujte voľby do Európskeho parlamentu! Aj 
tam sa rozhoduje o nás, teda záleží na tom, kto nás zastupuje. 
Dňa 6. júna máte možnosť spolurozhodovať o tom, akí poslanci 
tam budú za Slovensko!

Volíme poslancov 
do Európskeho parlamentu

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky sú všeobecne známe. 
Vrátime sa k 4. aprílu t.r. pohľadom na priebeh tohto významného obči-
ansko-politického aktu v Ladcoch.
Voľby sa konali v rovnakých okrskoch a volebných miestnostiach ako 
prvé kolo. Do druhého kola postúpili doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc. a 
prof. PhDr. Iveta Radičová Phd. 
V 1. okrsku (Dom kultúry) sa volieb zúčastnilo 476 voličov a odovzdali 
Ivanovi Gašparovičovi 378 hlasov a Ivete Radičovej 98 hlasov.
V 2. okrsku (ZŠ) prišlo k voľbám 410 voličov, z nich za Ivana Gašparovi-
ča hlasovalo 312, za I. Radičovú 94 občanov. 
V 3. okrsku (Tunežice) volilo 215 občanov, I. Gašparovičovi dali svoj 
hlas v 183 prípadoch a 31 voličov bolo za Ivetu Radičovú.
Celkom sa v obci Ladce zúčastnilo na voľbách 1 091 voličov, z 2 125 
oprávnených, čo je 51 %. Ivan Gašparovič dostal 873 hlasov, Iveta Radi-
čová 223 hlasov. 

Ešte k voľbám prezidenta SR

Narodené deti

Ružena Žigová
Žofia Habánková

Tomáš Strečko

Vítame novonarodených v našom obec-
nom spoločenstve a želáme im šťastné 

detstvo. Rodičom blahoželáme.

Zomreli

Anton Meliška (72 r.)
František Markuš (52 r.)

Jozef Rybár (71 r.)
Paulína Letková (87 r.)

Ladislav Chovanec (60 r.)

Smútime nad tými, ktorí nás navždy 
opustili, príbuzných ubezpečujeme, že 

spolucítime s nimi v ich smútku. 

Jubileá

85 rokov sa dožívajú:
Anna Faturíková (24.06.1924)

Anna Koyšová (03.07.1924)
Ferdinand Koštialik (11.07.1924)
František Chovanec (16.07.1924)

Všetkým  jubilantom blahoželáme a 
prajeme im v ďalších rokoch dobré 
zdravie, spokojnosť, lásku najbližších i 

úctu spoluobčanov.

Ospravedlnenie

Ospravedlňujeme sa 
pani Márii Stašíkovej a pani Márii 
Peterkovej, ktorým sme v ostatnom 

čísle Ladeckých zvestí uviedli 
nesprávne životné jubileum. 

Obe sa dožili 80 a nie 90 rokov. 
No i tak veríme, že im raz budeme 

blahoželať aj k deväťdesiatke. 
To im zo srdca želá redakcia. 

• Voľby prezidenta SR
• Zasadanie obecného zastupiteľstva

•  „ĎURO“ – folklórno-spoločenské 
stretnutie v Horných Ladcoch

• Oslava 64. výr. oslobodenia obce
• „Otvára sa máju brána“

• Deň matiek
• 2. výročie Materského cen. MIMČO
• Rybárske preteky v love rýb udicou 

(pre deti a pre dospelých)
• Stolní tenisti ukončili súťaž

• Koniec jarných prác v PD Ladce
• Skončila sa rekonštrukcia pavilónu 

A základnej školy
• Pohárové hasičské preteky 

detí v Ladcoch.

Kronika udalostí
apríl – máj 2009



Poľnohospodárska jar v Ladcoch
Pracovníci Poľnohospodárskeho družstva Košeca , a.s. – 
kataster Ladce ukončili jarné práce – sejbu. 
V súčasnosti je stav vysiatych plodín nasledovný : 
Repka ozimná na Horekončí – (50 hektárov)
Pšenica ozimná U brvna , Rudinky, Daňové nivy – (82 ha)
Jačmeň jarný – Kračiny a Za Váhom – (35 hektárov)
Cukrová repa – Dužiny – (20 hektárov)
Kukurica – Rúbanica , Za Váhom – (100 hektárov)
V tomto čase na farme Ladce chovajú 97 dojníc a 100 ku-
sov mladého dobytka (teľatá, jalovice, býčky).

Vedomostné testy deviatakov
Tak ako každý rok, i tento, 
prebehlo dňa 11.3.2009 na 
Základnej škole celosloven-
ské testovanie žiakov 9.roční-
ka – testovanie matematickej 
a čitateľskej gramotnosti. 

Žiaci si  „oprášili” a preverili 
vedomosti z dvoch vyučova-
cích predmetov a snažili sa 
správne odpovedať na otázky 
zo slovenského jazyka a lite-
ratúry a bezchybne vypočítať 
príklady z matematiky.
Testovaniu  predchádzala 
príprava nielen v škole, ale aj 
doma. 34 žiakov dvoch tried 
bolo rozdelených do troch 
skupín, tak že im bol po-
skytnutý dostatočný priestor 
a pokoj  na sústredené pre-
mýšľanie. Prvým testovaným 
predmetom bola matematika  
s časovou  dotáciou 60 minút.  
Nasledovala  slovenčina so 45 
minútami. Na bezchybný prie-

beh testovania dozerali nielen 
školskí koordinátori,  adminis-
trátori,  ale aj pani učiteľky zo 
Základnej školy Beluša. Dnes 
už poznáme  výsledky tohto 
testovania.
Čo však priniesli  celosloven-
ské výsledky? Celkovo sa na 
štvrtom ročníku testovania 
zúčastnilo 63 945 žiakov de-
viatych ročníkov ZŠ, pričom 
po prvý raz sa zapojilo i 2 299 
žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. 
Cieľom certifikačného mera-
nia je overiť vedomosti devi-
atakov z testovaných predme-
tov po absolvovaní základnej 
školy.
Pri porovnaní výsledkov 
chlapcov a dievčat dopadli 
dievčatá lepšie. Ich priemerná 
úspešnosť bola vyššia o 2,5% 
v matematike , o 5% v sloven-
skom jazyku a literatúre.

Mgr. J. Štrbíková

V Základnej škole vydali 
už 3. číslo bulletinu „Lipka“ 
, ktorý tvorí akýsi základ 
kontaktu pedagógov s ro-
dičmi. V tomto čísle sú to 
udalosti v škole za mesiace 
december, január, február, 
marec, apríl.
Je to jeden z výborných ná-
padov, ako pritiahnuť po-
zornosť rodičov o dianie v 
škole.
V poslednom období sa 
občania s pochvalou vyja-
drujú aj o nástenke, ktorá 

„Lipka“ sú informácie pre rodičov
je umiestnená na tabuli na 
križovatke. Tu sa občania 
(nielen rodičia) zrozumi-
teľnou formou a na dobrej 
estetickej úrovni dozvedia o 
práci školy. 
Keď k tomu pripočítame 
dosť veľký priestor, ktorý 
škole poskytujeme v Ladec-
kých zvestiach a pravdaže 
schôdze rodičovského zdru-
ženia, musíme konštatovať, 
že pedagogická propaganda 
našej Základnej školy je na 
veľmi dobrej úrovni.

Všetci pozorne sledujeme 
úspešnú realizáciu rekon-
štrukcie – zatepľovania dvoch 
pavilónov Základnej školy. V 
čase, keď vychádza toto číslo 
Ladeckých zvestí, je už pavi-
lón A zastrešený a zateplený. 
Dostal pekné pastelové zafar-
benie, ktoré dobre zapadá do 
zelene, ktorou je areál základ-
nej školy bohato vybavený.
15. mája sa začali práce na 
pavilóne B, ktoré tiež rýchlo 
pokračujú montovaním stre-
chy a zatepľovaním obvod-
ných múrov. Pracovníci firmy 
Formet Group s.r.o. Považská 
Bystrica pracujú s profesio-
nálnou zručnosťou, dobrou 
organizáciou práce a veríme, 

Na rekonštrukcii ZŠ 
sa stavbári činia

že i v dobrej kvalite. Tempo, 
ktoré v prvej časti stavby na-
sadili a stále ho udržujú, dáva 
predpoklad na ukončenie re-
konštrukcie tak, aby sa nový 
školský rok 2009/2010 začal v 
oboch hotových pavilónoch.
Popri peknom vonkajšom 
pohľade na pavilón A, ktorý 
robí radosť všetkým oko-
loidúcim, je to aj niečo iné, 
na čo sa tešia budúci uží-
vatelia objektov. Je to úplná 
modernizácia vnútornej časti 
pavilónu A – maľby, nové so-
ciálne zariadenie a nový ná-
bytok. Kým vonkajšie práce sa 
hradia z fondov EÚ, vnútorné 
z rozpočtu obecného úradu a 
sponzorských príspevkov.

Úprava Slatinského potoka pokračuje
Postupne sa realizuje tohtoročný zámer obce – 
úprava Slatinského potoka. O rozsahu a spôsobe 
tohto zámeru sme už písali v minulých číslach 
Ladeckých zvestí. Ide o úpravu – škarpovanie od 
ohybu potoka pri základnej škole po jeho vyúste-
nie do odpadového kanála Hydrocentrály.
Zatiaľ pracovníci firmy Kútny mechanizmami 
zbavili potok betónového bočného spevnenia, 
ktoré bolo v úplne dezolátnom stave. Okrem toho 
pripravujú výstavbu nového mosta pre vstup do 
školského areálu. Okrem toho zabezpečili potoku 
lepší spád, takže doterajšia stojatá voda s množ-
stvom rastlín sa zmenila na plynule tečúci potok.



Vzor



Pred otvorením rybárskej sezóny - preteky
Už sme si zvykli na to, že pred otvorením rybárskej sezóny nás 
členovia SRZ pozývajú na preteky v love rýb udicou organizo-
vaných pre deti i dospelých.

1. mája - deti
Tohtoročné preteky pre deti z 
Obvodnej organizácie SRZ č. 3 
sa konali  1. mája na štrkovisku 
v Ilave. Za pekného počasia sa na 
pretekoch zúčastnilo 37 detí na 
záver školenia v krúžkoch mla-
dých rybárov. Všetkým hospodár 
organizácie po skončení odovzdal 
doklady oprávňujúce na výkon 
rybárskeho práva v roku 2009.
Pretekári dovedna ulovili 171 ku-
sov rýb, z toho 58 kaprov. Bodova-
li sa všetky druhy ulovených rýb 
systémom 1 cm = 1 bod. Konečné 
poradie: 1. Patrik Šebek, 2. Mi-
chal Novosad, 3. Patrik Andrisík, 
4. Samuel Pravda, 5. Filip Kollár. 
Z dievčat sa najlepšie umiestnila 
Miroslava Šlesarová.
Organizátori odmenili všetkých 
pretekárov vecnými cenami v 
hodnote spolu 400 € . Na zakúpe-
ní cien sa najviac podieľali spon-
zori, najmä však Obecné úrady v 
Ladcoch a Košeci.

10. mája - dospelí
Dospelí rybári – pretekári sa 
zišli na štrkovisku v Ilave 10. 
mája. Účasť bola veľká – 162 
rybárov, z toho 16 hostí. Do-
vedna ulovili 197 rýb, z toho 
59 kaprov, 113 pstruhov a 23 
pleskáčov. Bodovalo celkom 
49 pretekárov.
Konečné umiestnenie:
1. Riecky Pavol 1167  bodov
2. Hudec Rastislav 1084 bodov
3. Živčic Andrej 691 bodov
4. Hajdúch Michal 470 bodov
5. Krála Miro 335 bodov
6. Uharčík Stano 250 bodov
7. Šedík Timo 239 bodov
8. Rolin  Martin 171 bodov
9. Hlaváč Igor 142 bodov
10. Barkáč Julo 138 bodov

Ján Sloboda,
predseda

Rozlúčkový večierok
Ťažko sa nám opúšťa „hniez-
do,“ ale už nám pomaly narást-
li krídla a my sa musíme rozle-
tieť po svete a začať sa spoliehať 
na skúsenosti, ktoré sme získali 
hlavne tu. Lúčime sa s časom 
presedeným v laviciach našej 
triedy. Hodinu za hodinou sme 
mali viac vedomostí. Už sme si 
vybrali aj miesta, kde budeme 
pokračovať v štúdiu a zdoko-
naľovať svoje vedomosti, určite 
však budeme ešte dlho čerpať 
zo základov, ktoré sme už do-
stali.

I takto môžu znieť naše slo-
vá dňa 26.6.2009 v DK Ladce. 
Pýtate sa prečo? Budeme sa 
oficiálne a trošku slávnostne 
lúčiť so školou, s vyučujúcimi, 
s pani riaditeľkou a ďakovať za 
trpezlivosť a podporu nielen 
im, ale i rodičom.. Pripravili 
sme si krátky program, spoloč-
nú slávnostnú večeru, niekoľko 
súťaží a tancov. Dúfame, že to 
bude príjemne strávený večer 
plný smiechu a radosti.

Lucka Bračíková, 9.B – ZŠ

Burza detského ošatenia prebiehala počas dvoch 
dní, účasť mamičiek bola menšia, ale aj napriek 
tomu ju hodnotíme ako úspešnú, pretože mamičky 
začali reagovať až po burze. Na ďalšiu sa môžeme 
opäť tešiť na jeseň.
20.4. sme mali besedu s klinickou logopedičkou, 
kde prišlo päť mamičiek s deťmi, aby sa prišli pora-
diť a vypočuť si, ako je to s detskou rečou. Zároveň 
sa zhodli, že určite navštívia logopedičku, aby tak 
predišli chybám, keď už deti budú staršie.
Druhé narodeniny MC Mimčo boli veľkým zážit-
kom hlavne pre deti. Prišlo 31 detí z 20 rodín. Di-
vadielko o troch prasiatkach sa deťom páčilo, tortu 
zdobila stonožka a 2 sviečky, ktoré sfúkli deti. Tom-
bola, jazdenie na koňoch bolo pre deti neopísateľné. 
Niektoré si jazdu zopakovali i viackrát. 
Na deň matiek sme predávali magnetky „Ďakujem, 
že si mama.“ Kúpou tejto magnetky sa podporí naše 
materské centrum.
Upozornenie : počas letných prázdnin materské 
centrum bude zatvorené – začneme v septembri. 
Cvičenie (pilates) bude aj počas prázdnin každý 
pondelok o 18:00 h. Príďte a urobte niečo pre svoje 
zdravie.           Pagáčová Andrea

MC Mimčo dvojročné

Základná organizácia Slo-
venského zväzu zdravotne 
postihnutých v Ladcoch mala 
svoju výročnú členskú schôd-
zu 20. mája 2009. 

Už tradične sa konala za vy-
sokej účasti členstva, ktorá 
je pochopiteľne podriadená 
i zdravotnému stavu viace-
rých členov. Tradične bolo na 
schôdzi aj mnoho hostí, medzi 
ktorými bol predseda Okresnej 
rady SZZP v Považskej Bystri-
ci Mgr. Arpád Maďar, zástupca 
starostu Ladiec Marián Justh a 
zástupcovia družobných orga-
nizácií z Domaniže , Sverepca, 
Lúk pod Makytou, Púchova, 
Beluše, Košeckého Podhra-
dia, Hornej Poruby, Pruského, 
Dubnice nad Váhom a Novej 
Dubnice.
Správu o činnosti za uplynulé 
obdobie predniesol predseda 

Vysoká účasť na výro-
čnej schôdzi SZZP

organizácie Milan Rafaj, sprá-
vu o hospodárení Mária Slá-
viková, hospodárka a revíznu 
správu predsedníčka revíznej 
komisie Emília Kvasnicová.
V diskusii vystúpil aj okresný 
predseda Mgr. Arpád Maďar, 
ktorý informoval o nových so-
ciálnych zákonoch a ich využi-
tí v praxi.
Dôležitým bodom programu 
bolo schválenie plánu práce – 
hlavných úloh organizácie na 
budúce obdobie, ktorý pred-
niesol predseda organizácie 
Milan Rafaj. Milým bodom 
programu bolo odovzdanie 
darčekov jubilujúcim členom.
Z celoročnej činnosti SZZP v 
Ladcoch a napokon aj z hod-
notenia na výročnej schôdzi 
bolo vidno, že táto nanajvýš 
humánna organizácia sa trvalo 
zaradila medzi dobré združe-
nia v obci.



Spokojní organizátori i občania
Komisia pre kultúru obecného zastupiteľstva vynaložila veľké 
úsilie na prípravu 3. ročníka akcie „Otvára sa máju brána.“ Zo 
skromných začiatkov sa toto podujatie vypracovalo na pozo-
ruhodné kultúrne stretnutie. Najviac potešila účasť Ladčanov, 
ktorá poprela pesimistické predpovede. Všetci organizátori sú 
presvedčení, že budúcoročné podujatie bude svojou kvalitou i 
účasťou občanov skutočne celoobecné.
Tradične veľkú účasť mala aj oslava Dňa matiek, ktorá uspo-
kojila plnú sálu mamičiek, detí i ostatných účastníkov.
30. apríla sme si spomenuli na obete druhej svetovej vojny. Pi-
etna spomienka pri pomníku mala dôstojný priebeh za účin-
kovania dychovky Ladčanka a za nízkej účasti občanov (včíta-
ne príbuzných padlých a zavraždených), čo je tiež „tradícia“ 
posledných dvadsať rokov.

Otvára sa máju brána
Po dlhej zime prišla jar, ktorá nám 
ponúka okrem iných krás aj máj – 
lásky čas. 
Obec Ladce sa rozhodla máj privítať, 
ako sa patrí a spolu s občanmi obce mu 
otvoriť slávnostne bránu a vzdať hold 
jeho kráse, nežnosti a životu, ktorý z 
neho sála.
V prvý májový deň sa Ladce zabávali. 
Všetko odštartovali ladčianski hasiči, 
ktorí predviedli svoju techniku v akcii 
hasenia požiaru. Zistili sme, že sú na-
ozaj pripravení zasiahnuť a v prípade 
potreby by vedeli oheň spacifikovať. 
Po hasičoch privítal oficiálne máj Ing. 
arch. Ján Remo, starosta obce, svo-
jim príhovorom a následne vystúpi-
la dychová hudba Ladčanka, PIGI 
BAND, zábavná skupina Nimničanka 
a tanečná skupina Orin. Medzičasom 
prebiehali atraktívne súťaže pre deti, 
ale aj pre dospelých, ktorí pili pivo na 
rýchlosť, oškrabovali zemiaky a fúkali 
balóniky. Tu sa tiež ukázali ladčianski 
hasiči ako schopní, lebo takmer všetko 
vyhrali.
Ladčania, ktorí prišli pomôcť otvoriť 
máju bránu, sa mohli zdarma občers-
tviť gulášom alebo opekanými špekač-

kami, za čo patrí vďaka OÚ Ladce. 
Poďakovať by sme chceli aj p. Rober-
tovi Jendrolovi a Petrovi Janešíkovi za 
sponzorský príspevok.
Ladčania slávnostne privítali máj, 
mesiac v roku, kde je už príroda dáv-
no prebudená, kvitnú kvety, stromy, 
zvieratá už len spomínajú na zimný 
spánok. Zobuďme sa aj my, ľudia. Ve-
nujme chvíľku času sami sebe a zamys-
lime sa nad tým, či robíme všetko tak, 
že keď sa obzrieme za seba, nemusíme 
sa hanbiť. Popremýšľajme, čo sa dá 
zmeniť. Každý ma predsa problémy, ale 
veď problémy sú pre ľudí  a keďže ich 
máme, aspoň vieme, že sme ľudia.
Vyberme si spolu navzájom slová, kto-
ré máme najradšej a napíšme ich do 
vzduchu, fúknime do nich a pomyselne 
ich pošlime tým, na ktorých nám zále-
ží. Budú ich cítiť, lebo voňajú krásne a 
ľudsky. Majú farbu charizmy dobrého 
človeka. Nechajme si takéto slová prej-
sť cez kožu, nech sa nám čo najskôr 
dostanú do krvného obehu, nech ich 
máme čo najskôr v sebe, nech tie slová 
prinesú nielen iným, ale aj nám úsmev, 
teplo duše a radosť.

Dáša Illyová

Matka, jednoduché krátke slovo, ktoré 
však označuje darkyňu života. Je nie-
čo viac? Keď niekto vysloví toto slovo, 
prichádza mi na um, že by sme mali 
vysloviť slová vďaky, obdivu a úcty 
všetkým matkám na svete. Keby to 
bolo možné, najlepšie by bolo vyjadriť 
sa poeticky, ale to by sme museli byť 
básnici, alebo keby sme boli výtvarní-
ci, mohli by sme namaľovať nádherný 
obraz, alebo by sme mohli byť kúzel-
níci a pozvali by sme všetky matky do 
rozprávky, kde by si sadli na hojdačku 
a hompáľali by sa nad uponáhľaným 
svetom.
Nie sme však ani básnici, ani výtvar-
níci, ba dokonca ani kúzelníci, tak 
sme sa obrátili na deti a na odbor-
níkov a za ich pomoci sme ladčian-
skym mamám pripravili k ich sviatku 
pekné nedeľňajšie popoludnie, ktoré 
sa začalo poeticky. Báseň pre mamy 
predniesla Dáša Illyová, ktorá zároveň 
celé podujatie moderovala. Po básni 
sa prihovoril matkám starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo a po ňom prišli 
na rad so svojím programom deti z 
Materskej školy Ladce. Ich nádherné 
vystúpenie potešilo všetkých, čo sede-
li v sále, bez ohľadu na vek či pohlavie. 
Milé bolo tiež programové pásmo detí 
zo Základnej školy. Mamy, tety, staré 
mamy, všetci si vypočuli pekný spev, 
recitáciu, hru na hudobný nástroj a 
tiež si pozreli mažoretky. 
Vďaka pani učiteľkám MŠ i ZŠ, ktoré 

Deň matiek
deti pekne pripravili.
Na záver sa dostala k spevu a tancu 
folklórna skupina Strážov. Ich vlože-
ný kvet do kytice vďaky bol nádherný. 
Dievčatá a chlapci spievali tak fantas-
ticky, že nejednej žene či mužovi pod 
stolom skackali nohy samé od seba.
Veríme, že program, ktorý bol pripra-
vený pre matky, ich potešil a že jed-
notlivé piesne, básne a tance padali 
medzi ne ako kvapky dažďa, májové 
novonarodeniatka rosy, ktoré mali za 
úlohu všetky matky ovlažiť a dať im 
silu starať sa o svoje deti s láskou, tak 
ako vždy.
Keby bolo na mne, všetky matky by 
si mohli vysloviť svoje túžby, ktoré by 
sa im následne splnili. Keď nie vždy, 
aspoň na Deň matiek, v deň, keď 
matkám vzdávame hold za všetko, ale 
hlavne za to, že sú, že ich máme, alebo 
že sme ich mali.
Bolo by však dobre, keby sme si my 
všetci na matky spomínali každý deň 
a nielen jeden deň v roku. Veď ony nás 
majú rady stále.
Na záver pridám báseň, ktorú som 
ako malá recitovala svojej babičke a 
dodnes mi utkvela v pamäti, pretože 
je veľmi milá :

Dnes máš sviatok, vieš to mami?
Zasypem ťa kvetinami,
nech povedia celkom jasne,
ako mi je s tebou krásne.

Dáša Illyová



Učni – divadelníci v Nemecku
V dňoch 19. – 26. 4. 2009 sa 
päť učňov z OUI Ladce: Dan-
ka Toráková, Lenka Ušiaková, 
Štefan Krištók, Juraj Ozimý a 
Milan Orgoník zúčastnili pro-
jektu pod názvom „EURÓPA 
– VLASTNÁ, CUDZIA, SPO-
LOČNÁ“ vo Waiblingene 
(Spolková republika Nemec-
ko). Išlo o divadelný projekt 
učňov zo štyroch členských 
krajín Európskej Únie: Sloven-
ska, Maďarska, Poľska a Ne-
mecka. Ťažiskom projektu bola 
kultúra, v ktorej je obsiahnutý 
spôsob života, hodnotový sys-
tém, tradície  presvedčenia. 
Cieľom projektu bolo vytvo-
riť divadelnú predlohu, ktorá 
predstavovala jedinečnosti, 
odlišnosti a spoločné znaky 
mladých ľudí z uvedených 

krajín. Vyvrcholením boli spo-
ločné predstavenia, na ktorých 
sa pracovalo počas celého týž-
dňa. Vďaka divadlu dievčatá a 
chlapci spoznali inú kultúru, 
krajinu, iné vnímanie, témy 
vlastné, cudzie, spoločné, po-
chopili, že divadelné skúšky 
sú občas drina, ale že spoločné 
predstavenia stoja za to. Di-
vadlo napriek rečovej bariére 
bolo veľmi pekným prostried-
kom na nadviazanie nových 
priateľstiev, prostriedkom 
vzájomného porozumenia, 
úžasnej spolupráce, solidarity 
a tolerancie. Projekt bol prí-
ležitosťou osvojiť si zručnosti, 
ktoré sú dôležité aj v bežnom 
živote, a ktoré môžu napomôcť 
k integrácii učňov do spoloč-
nosti.

Prijímacie konania a záverečné skúšky

Dňa 11. mája t. r. sa konali v Odbornom učilišti inter-
nátnom prijímacie konania do prvého ročníka. Celkom 
sa na nich zúčastnilo 54 žiakov. Prijímacia komisia roz-
hodla, že do prvých ročníkov budú prijaté tieto počty 
žiakov: na odbor murár 11 chlapcov, na odbor maliar 
6, stolár a zámočník po 5 chlapcoch. Do prvého roč-
níka odboru záhradník prijali 4 chlapcov a 4 dievčatá, 
kuchár 5 chlapcov a 6 dievčat, služby a domáce práce 1 
chlapec a 7 dievčat. Prvý ročník krajčír neotvoria.
Dovedna pribudne v OUI 37 prvákov – chlapcov a 17 
dievčat.
Záverečné učňovské skúšky
sa konajú rovnako ako každý rok - v júni. Začínajú sa 
voľnom na prípravu 12. júna a po písomnej, praktickej 
a ústnej časti sa ukončia odovzdaním výučných listov 
23. júna 2009. Na záverečné učňovské skúšky sa pripra-
vuje celkom 47 žiakov (18 dievčat a 29 chlapcov).

Akonáhle dieťa vstúpi do posledného ročníka základnej školy, 
čaká ho spolu s rodičmi rozhodovanie – kam na strednú. Je pri-
rodzené, že nie každý mladý človek má o svojej budúcnosti jasnú 
predstavu – mnohí sú nerozhodní a vo veku, keď ich záujmy buď 
nie sú dostatočne vykryštalizované alebo naopak, sú príliš špeci-
fické a chceli by ich využiť vo svojom budúcom povolaní. Na pr-
vom mieste by rodič mal zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber 
školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti 
žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných 
škôl vypovedajú aj jeho výsledky v Celoplošnom testovaní žiakov 
9. ročníkov (bývalý Monitor 9). Tie už riaditelia stredných škôl pri 
prijímacom konaní zohľadňujú.
Výber stredných škôl u našich deviatakov bol naozaj rozmanitý. 
V budúcnosti budú naši žiaci hľadať uplatnenie v profesiách: au-
tomechanik, autoelektrikár, inštalatér, čašník, kuchár, gumár, 
strojár, krajčírka... Ale nájdeme tu i žiakov, ktorí plánujú azda i 
štúdium na vysokej škole, pretože ich výberom sa stalo gymnázi-
um. Zastúpenie mali aj OA, Dopravná či Pedagogická akadémia. 
Držíme im palce, aby si všetci splnili sen o strednej škole.

Mgr. J. Štrbíková

Splnia si sen o strednej škole?

Aj keď športová verejnosť žila 
donedávna hokejom, utorkové 
popoludnie 5. mája patrilo v 
Ladcoch výhradne futbalu. Na 
ihrisku sa stretli žiaci ZŠ a OUI 
v Ladcoch s cieľom odohrať zá-
pas, v ktorom prejavia svoju vá-
šeň k futbalu, ale predovšetkým 
dokážu, že šport spája všetkých. 
Bez rozdielu veku, rasy, teles-
ných, či psychických bariér. Toto 
podujatie sa konalo v rámci Eu-
rópskeho futbalového týždňa, 
ktoré realizuje Slovenské hnutie 
špeciálnych olympiád (SHŠO). 
Pôsobí vo všetkých regiónoch a 
má vyše 2000 členov.
Špecifikom zápasu je, že spája 
približne rovnako staré zdravé 
deti s hráčmi mentálne postih-
nutými do jedného družstva. 
Najobľúbenejším športom mlá-
deže je futbal a práve v ňom sa 
najčastejšie prejavuje takýto 
unifikovaný model. Ten dodrža-
li aj ladecké deti. Pod vedením 
pána učiteľa Struňáka zo ZŠ a 
vychovávateľov z OUI prejavi-
lo 25 detí, medzi nimi aj jedna 
hráčka, talent, odvahu a pote-
šenie z hry. Svojím prístupom 
sa snažili naplniť heslo tejto 
akcie: „Nechajte ma vyhrať. Ale 
ak nemôžem vyhrať, nechajte 
ma aspoň sa o to statočne po-
kúsiť.“ Vlastne, v tomto zápase 
bolo úplne jedno, kto vyhrá. 
Nešlo o výsledok, ale o zábavu, 

Keď nejde o víťazstvo
odstránenie bariér, rozvoj soci-
álnych zručností a ako povedal 
žiak ZŠ Daniel Koštialik „išlo o 
vytvorenie priateľstiev a zblíže-
nie oboch škôl.“
Zápasu prialo aj počasie, deti z 
oboch škôl neúnavne skandova-
li a medzi hráčmi nebola žiad-
na rivalita. Skóre síce v závere 
ukazovalo jasný výsledok 4:0, 
ale nikto neodchádzal sklama-
ný. Výsledok stratil svoj význam 
v momente, keď ste videli kopec 
detí s úsmevom na tvári a s ra-
dosťou v duši. Žiak OUI Ladce 
Miloš Putala už teraz v mene 
všetkých odkazuje, že budúca 
akcia sa môže tešiť na rovnako 
bohatú účasť.
Okrem dobrého pocitu si vďaka 
podpore SHŠO a ZRŠ OUI od-
nášali všetci zúčastnení tričká a 
sladkosti. Vďaka patrí aj TJ Ce-
mentáreň Ladce za poskytnutie 
možnosti hrať na ihrisku a pá-
novi rozhodcovi Habánkovi.
Vraví sa, že športom ku zdra-
viu. Táto akcia prišla s novým 
odkazom – „športom k zblíže-
niu.“ Na jednej strane si žiaci s 
mentálnym postihnutím zlepšili 
sebadôveru a pozitívne vníma-
nie seba samého, na druhej 
strane si žiaci ZŠ uvedomili, že 
aj tí „iní“ môžu byť dobrými 
priateľmi, spoluhráčmi. Bodaj 
by to platilo nielen v športe.

Jana Novotná



LADECKÉ ZVESTI
Spravodajca miestnej 
samosprávy v Ladcoch

XXI. ročník
číslo 3 – máj 2009

Redaktor: Branislav Lipták
Grafika: Matej Lipták
Vychádza vo firme 
BeeL s.r.o. , Púchov

Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov    

Z HISTÓRIE OBCENie príliš lichotivé výsledky futbalistov
Futbalové súťaže vstupujú do záverečnej tretiny 
jarnej časti. Výsledky našich mužstiev vôbec nie 
sú lichotivé. Dvojnásobne to platí o družstvách 
dorastu a   starších žiakov.

Dospelí sa v 10 zápasoch predstavili na domácej 
pôde len 4-krát. Počas jari 3x zvíťazili, 1x remi-

zovali a 6x prehrali. V tabuľke 
im patrí 10. miesto s 32 bodmi a 
skóre 28: 34. Keď sme sa po jeseni 
mohli hrdiť najlepšou obranou v 
súťaži, toto je už len minulosťou. 
Premieňanie šancí je i naďalej na-
šou slabinou. V závere súťaže sa 
predstavia ešte 3-krát na domácej 
pôde a len víťazstvá v týchto zápa-
soch im zaručia účasť v súťaži i na 
budúci rok. Veríme, že nesklamú 
a že sa svojim fanúšikom, ktorí ich 
vo veľkom počte chodia povzbud-
zovať i na zápasy vonku, odvďačia 
dobrými výkonmi a tým aj výsled-
kami.
Bilancia dorastencov je 9 zápasov, 
2 víťazstvá a 7 prehier, pri skó-
re 6 : 28. Ešte horšia je bilancia 
starších žiakov: 7 zápasov, jedno 
víťazstvo - aj to kontumačne, 1 
remíza, 5 prehier pri skóre 2 : 40 
(skóre z kontumovaného zápasu 
som nezarátaval). Obom týmto 
družstvám patrí posledné miesto 
v tabuľke. Dôvodom tohto stavu 
je nezáujem a nedostatok hráčov 
týchto vekových kategórií, čím nie 
je konkurencia, hrá každý, kto na 
zápas príde a naviac, častokrát na-
jmä starší žiaci hrajú zápasy s niž-
ším počtom hráčov. Mládež má 
iné záujmy, mladí si neuvedomujú, 
že vytvorenie podmienok pre ich 
reprezentáciu TJ a obec stojí ne-

malé prostriedky a nemalé úsilie 
aktívnych funkcionárov. Výsledky 
mladších žiakov sú uspokojivé: zo 
4 zápasov 2 zvíťazili a 2 prehrali so 
skóre 21 : 11. Vzhľadom na pretr-
vávajúce problémy s nedostatkom 
hráčov v mládežníckych kategóri-
ách zvažujeme pre novú sezónu 
prihlásiť do súťaží len 2 družstvá. 
To je podmienkou štartu dospe-
lých v V. lige.
Muži: Ladce – Prečín 2 : 0, Visolaje 
– Ladce 3 : 1, Kamenec – Ladce 3 : 
0, Handlová – Ladce 4 : 0, Ladce – 
St. Turá 2 : 0, T. Jastrabie – Ladce 
1 : 1, Ladce – Nováky 0 : 3, Nová 
Ves – Ladce 3 : 1, Ladce – Oslany 3 
: 0, D. Poruba – Ladce 2 : 1.
Dorast: Beluša – Ladce 1 : 0, Ladce 
– Kanianka 1 : 0, Ladce – Drieto-
ma 0 : 2, Ladce – N. Pravno 3 : 1, 
Z. Kostolany – Ladce 4 : 1, Ladce 
– St. Turá 0 : 3, Dubodiel – Lad-
ce 1 : 6, Ladce – N. Dubnica 0 : 2, 
Plevník – Ladce 0 : 9.
Starší žiaci: Ladce – H. Sŕnie 3 : 0 
kont., Ladce – Plevník 2 : 2, Ladce 
– St. Turá 1 : 3, Kanianka – Lad-
ce 6 : 0, Ladce – Stupné 0 : 5, N. 
Mesto n/V – Ladce 20 : 0, Ladce 
– Bošany 0 : 3.
Mladší žiaci: Ladce – Ilava 1 : 2, 
N. Dubnica B – Ladce 7 : 1, Ladce 
– Visolaje 15 : 0, Ladce – Prečín 
4 : 2.

Po skončení 5. ligy stolného tenisu
Pri hodnotení výsledkov a záveru súťaže 5. ligy stolného tenisu, v 
ktorej hrali obe naše družstvá, môžeme byť vcelku spokojní, i keď 
sme očakávali viac. Toto je však vždy relatívne a je mnoho pohľadov, 
podľa ktorých výsledky posudzujme.
“A“ družstvo sa v jesennej časti umiestňovalo v tabuľke lepšie, ako je 
konečný výsledok. V jarnej časti boli mnohé výsledky tohto družstva 
poznačené zraneniami, čo ich napokon posunulo o štyri miesta dole, 
i keď rozdiel od piateho sú iba dva body. „A“ družstvo skončilo na 8. 
mieste.
“B“ družstvo neprekročilo svoj tieň, “uhrali“ dovedna 38 bodov a 
skončili na 11. mieste.
Ročník 2008 – 2009 odohrali hráči :
A družstvo : Vladimír Hromek, Dušan Kvasnica, Anton Popelka, Vi-
liam Popelka, Miroslav Sňahničan, Jozef Švihel.
B družstvo: Jozef Hrehor, Pavol Kalus ml. , Jozef Letko, Vladimír Let-
ko, Eva Michalcová.
Výsledná tabuľka (v zátvorke skóre a počet bodov):
1.N. Dubnica B (382:86 – 75), 2. Slovan PB B (313:155 – 71), 3. TTC 
PB D (276:192 – 64), 4. Domaniža A (251:217 – 57), 5. Pružina A 
(238:230 – 55), 6. TTC PB E (239:229 – 54), 7. Pruské A (259:209 – 
54), 8. Ladce A (240:228 – 53), 9. Bel Slatiny A (241:227 – 53), 10. Dol 
Kočkovce A (205:263 – 45), 11. Ladce B ((160:308 – 38), 12. Klobu-
šice A (162:306 – 37), 13. Lysá B (175:293 – 37), 14. Dolná Mariková 
B (135:333 – 35).

Pred osemdesiatimi rokmi, po rôznych “naťahovačkách“ 
školy so školským inšpektorátom, ale i vo vnútri obecné-
ho zastupiteľstva, sa začala v Ladcoch nadstavovať ško-
la – vtedy Štátna ľudová škola (dnes Odborné učilište). 
Nadstavbu podľa projektu Ing. Gretchela z cementárne 
začali 21. mája 1929. Stavali i za pomoci občanov neví-
daným tempom a už 7. septembra sa v nových triedach 
vyučovalo.
Aktivita obecného zastupiteľstva (starosta Štefan Ištvá-
nik) i napriek nevyrovnanému rozpočtu obce bola znač-
ná. V roku nadstavby školy postavili aj budovu obecné-
ho domu (dnes obchod Klasik) a pripravovali reguláciu 
Lúčkovského potoka na trase od železnice po hlavnú ces-
tu (realizovali v rokoch 1930 – 1931).
 Pred dvadsiatimi rokmi – v máji 1989 Okresný stavebný 
podnik a Stavoindustria Dubnica nad Váhom odovzdali 
do užívania rekonštruované priestory kultúrneho domu, 
vrátane nového vykurovania z cementárne. Predovšet-
kým to bola však nová prístavba s priestormi, ktoré mali 
zabezpečiť najmä klubovú činnosť. Dnes tieto priesto-
ry slúžia knižnici a telovýchove a v dohľadnej dobe tu 
bude umiestnený obecný úrad. Považskú cementáreň 
rekonštrukcia domu kultúry a prístavba stáli vtedajších 
3 200 000 korún.

Turisti najskôr do Malých Karpát
Združenie technických a športových činností v Lad-
coch má už zostavený kalendár turistických zájazdov 
v roku 2009.
13.6.2009 Malé Karpaty – Záruby
4.7.2009  Kysuce – Veľká Rača
15.8.2009 Malá Fatra – Jánošíkove diery – Veľký Ro-
sutec – Štefanová
12.9.2009 Vysoké Tatry – Zakopane – Giemond - ná-
rodný vrch Poľska

Ing. Jozef Remo

Úspešní žiaci
Dňa 15.05.2009 sa v Dubni-
ci nad Váhom uskutočnilo 
Okresné kolo žiakov v ľahkej 
atletike. Žiaci ZŠ získali nie-
koľko pekných úspechov :
1.miesto – Martin Prekop – 60 
m zabehol za 6,38 s, stal sa tak 
majstrom okresu a postupuje 
do krajského kola.
2. miesto – Júlia Kandráčová – 
vrh guľou
3. miesto – Martin Prekop – 
skok do diaľky.
Blahoželáme a ďakujeme za 
vynikajúcu reprezentáciu ško-
ly i obce.

Mgr. J. Ondruška

4. číslo Ladeckých 
zvestí vyjde

7. augusta 2009


