
SPRAVODAJCA
MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

V LADCOCH

Číslo:  5     október 2009

História cementárne je aj históriou obce
Spolužitie veľkej firmy – veľké-
ho podniku a malej obce má svo-
je špecifiká. 
Fabrika dáva takejto obci jednoznačný 
charakter, vtláča jej svoju pečať. Dlho-
dobo formuje vzhľad a urbanizmus 
obce. Cez svojich zamestnancov z ra-
dov občanov formuje ich charakterové 
vlastnosti i ekonomické správanie. 
Vzťah medzi obcou a fabrikou má 
množstvo odtieňov a nemožno ho chá-
pať čierno-bielo. Posledné desaťročie 
vzťahov medzi obcou a fabrikou som 
mal možnosť zažiť vo funkcii starostu 
obce a preto si myslím, že ho môžem 
dostatočne objektívne zhodnotiť. 
Ladce bez cementárne by neboli tou 
obcou, akou sú dnes. Považskej cemen-
tárni vďačíme za to, že z úplne malej 
dedinky za 120 rokov vyrástli na stred-
ne veľkú obec a v našom regióne sme 
predstihli aj také obce, ako sú Koše-
ca, Pruské a ďalšie. Ladce sú iné i čo do 
charakteru zástavby. Sídlisko Záhrad-
ná má takmer mestský charakter. Dnes 
už fabrika priamo na území obce nebu-
duje byty a občiansku vybavenosť, ale 
obci naďalej pomáha pri mnohých vý-
znamných investíciách a aktivitách. 
Považská cementáreň obci významne 
pomohla pri zabezpečovaní územno-
plánovacej dokumentácie, pri tvorbe 
územného plánu a urbanistickej štúdie 
centrálnej zóny obce. 
Urbanistická štúdia rieši komplex-
ne centrum obce vrátane umiestne-
nia dominanty obce – rímsko-katolíc-
keho kostola. Ako je verejnosti známe, 
Považská cementáreň stojí i za prípra-
vou realizácie samotného kostola, kto-

rého stavba vyrieši historický nedo-
statok obce a to, že Ladce nemali svo-
ju farnosť. 
Vysoko oceňujem osobnú angažova-
nosť vrcholového manažmentu cemen-
tárne pri riešení tak dôležitých rozvo-
jových a centrotvorných zámerov obce, 
čo nasvedčuje tomu, že popri rozvoji 
a modernizácii vlastnej firmy majú na 
pamäti aj rozvoj celej obce. 
Považská cementáreň zorganizova-
la pri príprave týchto projektov množ-
stvo stretnutí a rokovaní. Z jej iniciatí-
vy vznikla nadácia, ktorá akumuluje fi-
nančné zdroje na výstavbu kostola. 
Okrem tejto činnosti prispieva Považ-
ská cementáreň, a.s. na najrôznejšie in-
vestície realizované na území obce, ako 
sú opravy ciest, opravy strechy na ško-
le a Dome kultúry, rekonštrukcie ko-
tolní v ZŠ a Dome kultúry, výstavba tri-
búny na futbalovom ihrisku, prestavba 
prístavby kultúrneho domu na obecný 
dom a celý rad väčších či menších akcií.  
Pre občanov Ladiec je cementáreň aj 
dôležitým zamestnávateľom, zdrojom 
pracovných príležitostí. Už 120 rokov 
dáva našim občanom, obrazne pove-
dané, chlieb a pre samotnú obec je to 
i dôležitý platca dane z nehnuteľností. 
Pri príležitosti 120. výročia založenia 
fabriky na výrobu portlandského ce-
mentu želám Považskej cementárni, 
a.s. v mene všetkých občanov veľa hos-
podárskych úspechov a roky prosperi-
ty. Keď sa bude dariť fabrike – bude sa 
dariť aj obci!

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Na moste vedúcom k novým poznaniam
V raňajších hodinách 2. septembra t.r. čakali žiaci Základnej školy 
netradične na ceste pred bránou školy. 
Boli svedkami prestrihnutia pásky na novopostavenom moste cez Slatin-
ský potok. Tak sa symbolicky otvorila brána a vstup do vynoveného areálu 
školy, do kvalitne a prekrásne zrekonštruovaných pavilónov. 
Starosta obce Ing. arch. Ján Remo vo svojom príhovore povedal: „S tro-
chou nadsádzky možno povedať, že prechádzame po moste vedúcom k 
novým poznaniam.“ Potom hodnotil postup pri realizácii rekonštrukcie 
budov školy. Celý projekt a jeho realizácia sa nerodili ľahko. Poďakovanie 
patrí Európskej únii, Slovenskej republike a obci Ladce za prefinancova-
nie takmer 18 miliónov korún, dodávateľskej firme FURMET GROUP za 
rýchlu realizáciu vo vzornej kvalite, vedeniu školy, zamestnancom i rodi-
čom, ktorí prispeli pri rôznych prácach. 
Lepšie tepelno-technické vlastnosti obvodového plášťa prispejú k úspo-
rám na vykurovaní a tieto bude možné použiť na ďalšie zveľaďovanie školy. 
Úloh aj pre budúcnosť je dosť. Treba zrenovovať sociálne zariadenia v pa-
vilóne „B“, prestavať prístrešky nad chodníkmi, komplexne zrenovovať te-
locvičňu, školskú jedáleň a dielne. 
Realizácia tejto rekonštrukcie je ukážkou, že sa vyplatí podstúpiť peripetie 
získavania peňazí z rôznych fondov, ktoré sú vo väčšine ťažšie ako samotná 
výstavba. Dúfame, že budeme svedkami ďalších takýchto akcií, ktoré skva-
litnia život a pozdvihnú aj estetickú úroveň našej obce.

Voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja
14. novembra 2009 (sobota)

V Ladcoch sa budú voľby do samosprávneho kraja konať za 
štandardných podmienok, vo volebných okrskoch a volebných 
miestnostiach. Presné pokyny voliči dostanú včas a budú obo-
známení aj s kandidujúcimi na poslancov a predsedu kraja. V 
našom regióne (bývalom okrese Ilava) budeme voliť 5 poslan-
cov z celkového počtu 45. Jednotliví kandidáti budú reprezen-
tovať politické strany a hnutia, ktoré ich do volieb delegovali. 
Právomoci kraja sú stále širšie, pre obce a občana teda význa-
mnejšie. Tak by sme mali chápať aj voľby predsedu a poslancov 
a na voľbách sa zúčastniť.
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Poslanci zasadali 
9. septembra
Na úvod zasadania obecného 
zastupiteľstva v Ladcoch si po-
slanci vypočuli prehľad o čerpa-
ní rozpočtu obce za 2. štvrťrok 
2009. 
Najdôležitejšie položky obecného 
rozpočtu sa pohybujú na úrovni 
50 % plánovaných rozpočtových 
príjmov i výdavkov. Výnimkou 
sú položky týkajúce sa finančných 
operácií výdavkových, to zname-
ná platenie úrokov. Vyplýva to z 
veľkého pohybu finančných pro-
striedkov na účtoch obce v súvis-
losti so stavebnou aktivitou. 
V ďalšom bode bol poslancom 
obecného zastupiteľstva predlože-
ný návrh zásad tvorby a používa-
nia rezervného fondu obce. Obec-
né zastupiteľstvo schválilo zása-
dy využívania rezervného fondu, 
pričom v súlade s týmito zásada-
mi schválilo použitie 4 109 € na 
splácanie úveru. Najdôležitejším 
bodom programu septembrové-
ho zasadania bolo riešenie hava-
rijného stavu elektroinštalácie v 
Dome kultúry. Inšpekcia OHZZ 
Trenčín stanovila termín na od-
stránenie závad do 30. septembra 
2009. Keďže ide o závažné a hlav-
ne nákladné opravy rozvádzačov 
a inej elektroinštalácie v orientač-
ných nákladoch 22 305 € (671 000 
Sk), je potrebné zvážiť, či obec tie-
to finančné prostriedky na veľkú 
sálu DK vynaloží alebo ju jedno-
ducho dá mimo prevádzku. Po-
slanci obecného zastupiteľstva 
rozhodli osloviť ďalšie firmy a hľa-
dať lacnejšie ponuky a možnosti 
splátkovej formy úhrady. 
Potom starosta informoval o stave 
rozostavanosti jednotlivých sta-
vieb v obci:
- Základná škola – dokončená 
prestavba dvoch školských pavi-
lónov. Stavba sa hradila z fondov 
EÚ (85 %), Ministerstva výstavby 
SR (10 %) a obce (5 %).
- Vodovod na sídlisku Záhradná – 
dokončený.
- Obecný dom – prestavba prístav-
by Domu kultúry na obecný dom 
– pred dokončením.
- Most a cesta – k prístupu indi-
viduálnej bytovej výstavby - pred 
dokončením.
- Vodovod – k výstavbe IBV – 
stavba pripravená na realizáciu.
- Chodník – v Tunežiciach, reali-
zuje sa.
- Prístrešok pred modlitebňou v 
Tunežiciach – odovzdaný
- 16-bytový nájomný dom – stav-
ba sa začala realizovať

Ing. arch. Ján Remo

Začali stavať 16-bytový nájomný dom
Po prvom neúspechu žiadosti o príspe-
vok zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
pre výstavbu 16-bytového nájomného 
domu, bola obec pri augustovom po-
sudzovaní žiadosti úspešná a nájom-
ný bytový dom sa ide v lokalite Za kaš-
tieľom stavať. 
Spád udalostí nabral na obrátkach a 
okamžite sa pristúpilo k vyčisteniu sta-
veniska od objektov, ktoré patrili Od-
bornému učilišťu a takto uvoľnené 
priestory odovzdali dodávateľskej fir-
me „BEZEX“ z Trenčianskych Stanko-
viec, vybranej vo výberovom konaní. 
16-bytový nájomný dom bude štvor-
podlažný, bez podpivničenia. Na 1. 
podlaží sa nachádzajú 3 garzónky, a 
jeden dvojizbový byt, plynová kotol-
ňa, miestnosť pre upratovačku, kočí-
ky a bicykle a malé pivničné komory. 
Garzónky majú plochu od 28 do 34 m2. 
Na 2. až 4. podlaží sa nachádzajú tri 
trojizbové byty s plochou 65 m2 a de-
väť dvojizbových bytov s plochou od 43 
do 48 m2. Každý byt je riešený s príslu-
šenstvom a balkónom, pôdorysné roz-
mery domu sú 11,25 x 26,5 metra. Stre-
cha je sedlová, dom bude murovaný z 
tvárnic „DURISOL“, ktoré sú z ekolo-
gického materiálu. 
Dom bude mať vlastnú plynovú kotol-
ňu, napojený bude na verejný vodo-
vod, verejnú kanalizačnú a elektrickú 
sieť. Pred domom bude 15 parkova-
cích miest s prístupovou cestou so ži-
vičným povrchom. Okolie bude osvet-
lené verejným osvetlením a bude pri-

pojený na telefónne rozvody. Projekto-
vú dokumentáciu vypracovala projek-
tová a inžinierska kancelária „KRUPA-
LA, s.r.o.“ z Trenčína. 
Stavba bude financovaná nasledovne:
- Úverom zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania 482 832 € (14,5 mil. Sk)
- Dotáciou z Ministerstva výstavby SR 
197 112 € (6 mil. Sk)
- Finančné prostriedky obce Ladce 118 
985 € (3,5 mil. Sk)
Celkové obstarávacie náklady stavby 
domu sú 798 929 € (24 068 535 Sk).
Spôsob, akým sa budú byty rozdeľovať, 
bude nasledovný: 
V prvom rade sa bude vychádzať z po-
radia, v akom sa záujemcovia prihlaso-
vali. Táto skupina ľudí sa posúdi z hľa-
diska kritérií, ktoré stanovujú pravidlá 
Štátneho fondu rozvoja bývania a pri-
jaté Všeobecne platné nariadenie obce 
o prideľovaní nájomných bytov. Vybra-
ní nájomníci začnú s ročným predsti-
hom platiť nájomné, pretože úver zo 
Štátneho fondu bývania sa musí splá-
cať už počas výstavby. Pre nájomní-
kov má tento ročný predstih nájomné-
ho tiež význam, pretože majú rok do-
predu predplatené nájomné. V prípa-
de zdravotných, osobných problémov, 
problémov so zamestnaním majú rok 
dopredu zabezpečené bývanie. V prí-
pade, že z rôznych dôvodov potrebujú 
odísť z bytu, bude im preplatok vrátený 
v plnej výške. Nájomné začnú záujem-
covia platiť od 1. januára 2010.

Koyšove Ladce 23. októbra t.r.
11. ročník Koyšových Ladiec, celoslovenskej súťaže v umeleckom predne-
se pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, sa bude konať 23. októbra 2009 v 
Dome kultúry v Ladcoch.  Vyhlasovateľom súťaže, ako každý rok, je Klub 
priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Považské osvetové stredisko v Po-
važskej Bystrici a Obecný úrad v Ladcoch.  Spoluorganizátormi sú Spolok 
slovenských spisovateľov v Bratislave a Považská knižnica v Považskej Bys-
trici. Základným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať záujem najmä mlá-
deže, ale i strednej a staršej generácie o pôvodnú slovenskú ľúbostnú poéziu. 
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatér, záujemca o prednes pôvodnej slo-
venskej ľúbostnej poézie. 
Súťažiaci sú rozdelení do troch kategórií:
- žiaci 8. – 9. ročníkov ZŠ, ZUŠ a Gymnázií
- študenti Stredných škôl a Stredných odborných škôl
- dospelí občania
Súťažiacich hodnotí porota, ktorú menuje Klub priateľov poézie Pavla Koyša.

Narodené deti:
Maximilián Vigláš

Peter Galanský
Petronela Šandorová

Tamara Kušíková

Rodičom blahoželáme, deťom 
prajeme zdravie a radostné det-

stvo.

Zomreli:
Viktória Burdejová (85)

Pavlína Eliášová (79)
Natália Habánková (97)
Bernardína Horská (96)

Jozef Češko (87)

Pozostalým vyslovujeme sústrasť. 
Spolucítime s Vami vo Vašom smút-
ku za tými, ktorí Vás navždy 

opustili. 

Jubileá:
80 rokov sa dožívajú:

Mária Koyšová (7.10.1929)
Karol Eliáš (28.10.1929)

Karola Kučová (8.11.1929)
Karol Ondrášek (12.11.1929)

Valéria Dezortová (21.11.1929)

25. výročie sobáša
Milan Černota a Alena, rodená Bie-

liková (24.11.)
Ľuboš Kučera a Janka, rodená Ku-

kuliašová (24.11.)
Vincent Zahradník a Irena Kušíko-

vá (30.11.)

55. výročie sobáša
Ondrej Zahradník a Jozefína, rod. 

Košíková (27.11.)

60. výročie sobáša
Vladimír Cahel a Irena, rod. Eliá-

šová (22.10.)

Jubilantom blahoželáme a praje-
me im zdravie a pohodu v ďalších 

rokoch života.

Spomienka pri pomníku
28. augusta t.r. sme si aj v 
Ladcoch pripomenuli 65. vý-
ročie Slovenského národného 
povstania. 
Pri pomníku obetí druhej sveto-
vej vojny položili vence zástup-
covia obecného úradu a ZO Slo-
venského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov. Prítomní si vy-
počuli prejav zástupcu starostu 
obce Mariána Justha. V rámci 
spomienkovej slávnosti účinko-
vala dychová hudba Ladčanka.



Nové priestranstvo pred domom kultúry
Obec Ladce aj v tomto prípade vy-
užíva možnosti európskych fon-
dov, ktoré pod názvom „revitali-
zácia obcí“ umožňuje rekonštru-
ovať verejné priestranstvá a chod-
níky v centrách obcí a miest. Je to 
program výlučne pre centrálne 
zóny sídiel a nemožno z neho ro-
biť chodníky a  cesty mimo cent-
ra sídla a ani parkoviská pre autá. 
U nás uvedeným podmienkam 
najviac vyhovuje priestranstvo 
pred kultúrnym domom, ktorého 
zlý stav si už vyžaduje obnovenie 
povrchovej vrstvy. 
Súčasťou projektu je aj renovácia 
chodníka vedúceho od križovat-
ky ku kultúrnemu domu a zhoto-
venie prístupovej komunikácie a 
chodníka priamo zo sídliska, pri-
čom sa odstráni časť murovaného 
plota, oddeľujúceho Dom kultúry 
od sídliska. 
Týmto spôsobom sa lepšie 
sprístupní nový obecný dom i celý 
areál Domu kultúry i futbalové-
ho ihriska. Navyše sa celý kultúr-
no-spoločenský a športový kom-
plex viac priestorovo a urbanis-
ticky spojí so zvyškom obce, a tak 
sa konečne stane užšou súčasťou 
centra obce. 
Po vybudovaní nákupného stre-
diska na križovatke s priľahlými 
vydláždenými plochami a vybu-
dovaní kostola, taktiež s vydlážde-
nými verejnými priestranstvami, 
dôjde k prepojeniu týchto dvoch 
priestranstiev s tretím priestran-
stvom pred kultúrnym domom. 
Peším komunikačným prepoje-
ním týchto troch hlavných cent-
rotvorných priestranstiev vznikne 
hlavná os centra obce Ladce.
Architektonický návrh spevnenej 
plochy pred DK ako aj realizač-
ný projekt spracovala projekto-
vá kancelária „INGART s.r.o.“ zo 
Stupavy (Ing. arch. Juraj Čierny).
Nanovo upravených bude 1 628 
m2 spevnených plôch a 282 m2 

nových trávnatých zazelenených 
plôch. Pôvodný, popraskaný tvr-
doliaty asfalt sa odstráni a nahra-
dí sa betónovou dlažbou „Premac 
– fórum“ veľkého formátu v hrúb-
ke 80 mm. Všetky spevnené plo-
chy budú ohraničené zámkovými 
obrubníkmi. Dlažba bude viacfa-
rebná. Vydláždené plochy budú 
doplnené mobiliárom – lavičky, 
odpadové koše, kvetináče, svietid-
lá, stojany na bicykle atď. od firmy 
„SKCITÉ, s.r.o.“, Trenčín. V strede 
nádvoria pred DK bude kvetino-
vo – trávnatý ostrovček elipsovité-
ho tvaru s lavičkami na spevnenej 
kruhovej ploche uprostred. Ná-
stup do budovy nového obecné-
ho domu bude od ostatnej plochy 
opticky odčlenený radom strom-
čekov vo veľkorozmerných žardi-
nierach. 
Chodník okolo hlavnej cesty po-
vedie od križovatky po Dom kul-
túry a bude tiež z betónovej dlaž-
by. Na plochu pred DK bude vy-
úsťovať v dvoch smeroch. Prvá ve-
tva povedie po starej trase a druhá 
vetva pred posledným bytovým 
domom odbočí doľava a šikmou 
skratkou bude smerovať k Domu 
kultúry. 
Prepojenie so sídliskom bude v 
priestore medzi bytovým domom 
č. 139 a bytovým domom č. 141. 
Bude to vydláždená plocha o šír-
ke 13 metrov a chodníkom po-
pred dom č. 140 bude prepájať pe-
šou trasou priestor okolo kostola s 
priestorom pred Domom kultúry. 
Celkové rozpočtované investičné 
náklady na túto stavbu sú 315 000 € 
(9 489 690 Sk), z čoho 5 % uhra-
dí obec, 10 % štát a 85 % Európska 
únia. Suma pripadajúca na obec 
je zhruba hodnota projektových 
prác. Po schválení akcie predpo-
kladaný termín realizácie je už v 
roku 2010.
   

Ing. arch. Ján Remo

Stavba bytoviek pokračuje
V apríli 2008 sme v Ladeckých zvestiach pri-
niesli správu aj s technickými nákresmi o vý-
stavbe bytových domov do osobného vlast-
níctva na sídlisku Záhradná. Dva domy, kaž-
dý s 12 bytmi, začali úspešne stavať, ale z ne-
známych dôvodov stavbu čoskoro uzavreli. 
Občania s nechuťou obchádzali zle oplotené 
stavenisko a spolu s regionálnymi médiami 
si kládli otázku, čo bude so stavbou ďalej. I 
keď sme sa dôvod (nie dohady) nikdy vlastne 
nedozvedeli, potešila nás súčasná odpoveď: 
Stavba bytových domov pokračuje.
Želáme si, aby investori i stavbári dokonči-
li dielo v čo najkratšom čase, aby sa čím skôr 
stratilo stavenisko a pribudli dve pekné bu-
dovy bytoviek.

Rada školy v Základnej škole
Už desať rokov pracu-
je v Základnej škole 
Rada školy ako samo-
správny orgán. 
Má pomerne rozsia-
hle právomoci, preto 
má osobitný význam 
pre rozvoj školy. Aj z 
toho dôvodu je dôleži-
tá skladba členov rady. 
Zastupujú organizácie, 
ktoré majú rozhoduj-
úci organizačný a eko-
nomický vplyv na chod 
školy. 

V súčasnosti je zloženie 
Rady ZŠ takéto:
Predseda: 
Jozef Mihálik
Členovia:
Mgr. Tomáš Struňák
Mgr. Viera Králová
Renáta Mikušková
Marián Hruška
Bc. Daniela Kalusová
Ing. Roman Koštialik
Daniela Hudecová
Jozef Fatura
Vladimír Chovanec
Marián Justh



Úspešné ladčianske hasičské leto
Séria vystúpení ladčianskych ha-
sičských družstiev v požiarnic-
kom športe pokračovala aj v júli, 
auguste a septembri t.r. 
Veľkú radosť nám robili najmä 
ženy, ktoré v dobre obsadených 
súťažiach získavali popredné 
umiestnenia, keď ani prvé mies-
ta neboli výnimkou. Úspešní boli 
aj žiaci a obec dobre reprezento-
vali i muži. 
Pripravili sme pre vás prehľad vý-
sledkov jednotlivých súťaží (neú-
plný) spracovaný podľa článkov v 
týždenníku OBZOR.
Koncom júla v rámci Sloven-
sko-moravskej ligy v Lednických 
Rovniach skončili naše ženy na 2. 
mieste a hneď potom v Zbore su-
verénne vyhrali. 
V prvý augustový víkend v Hornej 
Porube družstvá mužov i žien zo-
brali to najlepšie – obe získali prvé 
miesta. 
V Slovensko-moravskej lige v Pra-
voticiach ladčianske ženy získa-
li druhé miesto, muži boli na de-
siatom mieste, čo bolo najlepšie 
umiestnenie zo slovenských druž-
stiev. V ďalšom kole konanom v 
Svinnej naše ženy zvíťazili, muži 
skončili na 17. mieste. 
Ďalší augustový víkend sa kona-
la nočná pohárová súťaž s umiest-
nením našich mužov na 5. mies-
te. Na pohárovej súťaži v Mostiš-

ti opäť zvíťazili ženy DHZ Ladce a 
muži boli tretí. 
V Jablonovom za účasti 30 druž-
stiev mužov v náročnej súťaži ob-
sadili Ladčania 16. miesto a ženy 
(17 družstiev) skončili tretie. 
V treťom augustovom týždni sa 
naše družstvá zúčastnili v Záblatí 
na súťaži o Pohár primátora Tren-
čína. Výsledok: ženy na druhom, 
muži na 6. mieste. 
V pohárovej súťaži v Pružine muži 
DHZ Ladce obsadili štvrtú prieč-
ku. V Brvništi zvíťazili suverén-
ne Ladčianky a muži obsadili 5. 
miesto.
Na  6. ročníku Gregorovho me-
moriálu v Kvášove v silne obsa-
denej súťaži nás ženské družstvo 
opäť nesklamalo a skončilo tre-
tie a na súťaži v Nosiciach na 5. 
priečke. 
Veľkú radosť sebe i nám urobilo 
ladecké žiacke družstvo, ktoré na 
pretekoch v Predmieri zvíťazilo 
poraziac súperov o celú sekundu. 
V tom istom čase obsadili v Stup-
nom ženy 2.  a muži 7. miesto. 
Ženy takéto miesto zopakovali aj 
na pretekoch v Zliechove, muži si 
polepšili a skončili tretí. 
Takáto bilancia určite poteší kaž-
dého Ladčana, a preto naše poďa-
kovanie patrí všetkým, ktorí sa o 
to pričinili – pretekárom i organi-
zátorom. 

Materské centrum MIMČO
Milé deti, rodičia a starí rodičia.
Po prázdninovej prestávke sa opäť 18.09.2009 otvorili dve-
re materského centra, aby sme sa mohli spolu stretávať a na-
vzájom si odovzdávať svoje skúsenosti a cenné rady, ktoré 
potrebujeme pre výchovu našich ratolestí. 25. 09.2009 sa u 
nás v centre konalo regionálne stretnutie Únie materských 
centier Trenčiansko-Žilinského kraja pod vedením Katky 
Griffin. Ako dopadlo – napíšeme v budúcom čísle. 
Pre vašu informáciu uvádzame program, ktorý nás čaká v 
nasledovnom školskom roku: 
Pondelok
15.30 – 17.30 hod.  prednášky s odborníkmi, diskusie, akcie
18.00 – 19.00 hod.  cvičenie pre mamičky a babičky s Duš-
kou
Utorok
9.00 – 11.00 hod. otvorená herňa pre deti s Aďkou
Streda
15.30 – 17.30 hod. tvorivé dielne pre deti s Klárikou
Štvrtok 
9.00 – 11.00 hod. otvorená herňa pre deti so Zuzkou   
18.00 – 19.00 hod. cvičenie pre mamičky a babičky s Duš-
kou
Piatok
zatvorené – len dohodnuté akcie

V prípade, že budete mať záujem, aby bolo centrum otvore-
né i v iné otváracie hodiny, radi to budeme od vás počuť a 
budeme sa snažiť prispôsobiť sa širokej verejnosti. 
Okrem pravidelných otváracích hodín pripravujeme pre 
vás:
6.10. a 20.10. – utorkové dopoludnie venované našim na-
jmenším
12.10. – prednáška Nech jedlo je vašim liekom
19.10. – prednáška Lenivá gazdinka alebo Ako si uľahčiť 
prácu v kuchyni
26.10. – Možno ste to nevedeli – uchovanie potravín vo vá-
kuu
Všetky akcie v materskom centre sú spoplatňované mani-
pulačným poplatkom. Bližšie informácie budú na letákoch, 
v rozhlase a na webke našej obce pod sekciou školstvo. 

Na vašu návštevu sa tešia
členky materského centra MIMČO

Neskutočne veľký záujem turistov
V auguste a septembri 
zorganizovalo Združenie 
technických a športových 
činností v Ladcoch dva tu-
ristické zájazdy spojené s 
výstupom na slovenské a 
poľské hory. 
Dňa 15. augusta to bol vý-
stup na Veľký Rozsutec. Za 
krásneho počasia prešlo 46 
turistov cez Jánošíkove die-
ry až na Veľký Rozsutec a 
odtiaľ do Štefanovej. 
19. septembra absolvo-
vali výstup na Giewont – 

poľský národný kopec vo 
Vysokých Tatrách (1 895 m 
n.m.). Pre veľký záujem až 
65 turistov museli ísť dva 
autobusy. Krásne počasie 
aj teraz turistike prialo a 
tak ladčianski turisti moh-
li prejsť zo Zakopaného 
cez Kružnicu na Giewont a 
späť. Celodenná túra uspo-
kojila aj tých najnáročnej-
ších. 

Ing. Jozef Remo,
ZTŠČ



Hodové reminiscencie
Keď som takmer pred pol sto-
ročím prišiel do Ladiec, ne-
prekvapilo ma, že Ladčania a 
Tunežičania uznávajú a v pl-
nej miere dodržiavajú hodo-
vé zvyklosti. A to i napriek 
tomu, že od „fabrickej dedi-
ny“ by sme to skoro neočaká-
vali. 
Hody v Ladcoch mali vtedy 
niekoľko kľúčových momen-
tov – fáz, ktorými sa odlišova-
li od ostatných nedieľ v roku. 
Počet obyvateľov sa viditeľ-
ne zvýšil o rodákov, ktorí pri-
chádzali zo všetkých kútov re-
publiky, kde ich medzičasom 
odviali pracovné povinnos-
ti. Posedeli pri pive i zvedavo 
pozerali, čo je nové v obci. 
Na hody bol neodmysliteľný 
obed s niekoľkými chodmi, s 
dobrou slivovičkou a množ-
stvom koláčov. Nenapodobi-
teľné posedenie v rodinnom 
kruhu so spomienkami – 
tými najstaršími i čerstvými. 
Hody v Ladcoch boli absolút-
ne neodmysliteľné bez hodo-
vej zábavy, ktorej usporiada-
teľmi boli tradične hasiči. Zá-

ujem o zábavu (a nielen túto) 
bol taký veľký, že už v dopo-
ludňajších hodinách vysiela-
li rodiny svojho zástupcu, aby 
obsadil v Dome kultúry mies-
to pre ostatných. 
Uvedomujeme si, že tieto 
časy sú nenávratne za nami 
a privolávať v Ladcoch ducha 
starých hodových tradícií by 
bolo zbytočné. Tradície však 
zachovávať treba, i keď mož-
no v inej, modernejšej po-
dobe. To isté si mysleli aj na 
obecnom úrade, v obecnom 
zastupiteľstve a jeho kultúr-
nej komisii, keď sa rozhod-
li v tomto roku organizovať 
hodové stretnutie občanov 
vo forme pestrého programu, 
ktorý by zaujal čím väčší po-
čet občanov každého veku a 
osobných záujmov. 

Radosť organizátorom uro-
bila pomerne dobrá účasť 
a zaviazala ich pripraviť v 
roku 2010 ešte oveľa pestrejší 
a atraktívnejší program.
 

B. L. 

Hody v Horných Ladcoch
Hornoladčania zase milo prekvapili. Ich snahe prialo aj 
krásne počasie, ktoré bolo celú hodovú nedeľu. 
Omša na Skalke bola v slávnostnom duchu, sprevádzaná dy-
chovkou a spevákmi z Nemšovej. I keď dostať sa na omšu je 
dosť namáhavé, prišlo veľa ľudí a hlavne starších. 
Dobrá pohoda sa neskončila omšou, ale pokračovala u pána 
Mariána Markuša, ktorý aj so svojimi kamarátmi hostil dob-
rým gulášom muzikantov a okoloidúcich občanov Horných 
Ladiec. Pri tomto posedení sa o dobrú náladu postarala už 
spomínaná dychová hudba Ladčanka. Vyhrávali až do 15:00 
hodiny a nechýbal pri tom ani spev a tanec.

Hodové slávnosti v Tunežiciach
Z iniciatívy poslancov 
obecného zastupiteľstva 
za časť Tunežice organi-
zovali aj v tomto roku v 
Tunežiciach predhodové 
slávnosti, ktorých sa opäť 
zúčastnilo veľké množ-
stvo občanov aj z okolia. 
Program podujatia bol 
bohatý. V sobotu 12. sep-
tembra (na meno Márie) 
uskutočnili sa na ihrisku 
v Tunežiciach dva futba-
lové zápasy. Najskôr divá-
kov zabavili starší páni a 
v druhom stretnutí odo-
hrali normálny zápas Tu-
nežičania s Kolačínom. 

Popri tom sa varil guláš 
a podávalo sa občerstve-
nie. Atmosféru dotvára-
la reprodukovaná hudba 
a vo večerných hodinách 
sa celá spoločnosť presu-
nula do hostinca „U Emi-
la“, kde zábava pokračo-
vala až do rána. 
Hodová slávnosť v Tu-
nežiciach je organizova-
ná aj za finančnej podpo-
ry obecného úradu, ale 
hlavným motorom je za-
nietenie organizátorov a 
najmä veľký záujem ob-
čanov. A ten vždy poteší 
najviac.

Ďalšie číslo Ladeckých zvestí
Vyjde 11. decembra t. r. s obsahom v obvyklých rub-
rikách. Okrem toho sa dočítate o dvoch zaujímavých 
seriáloch, ktoré pripravujeme na rok 2010 a význam-
ných obecných výročiach v nasledujúcom roku.
Budeme vás informovať o výsledkoch volieb poslan-
cov a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
o výstavbe obce a plánoch pre budúci rok.  



Naši v motokrosových súťažiach
Po kratšej prestávke, po do-
volenkovom období, sa mo-
tokrosové súťaže rozbehli do 
poslednej záverečnej časti 
seriálových pretekov. Pokra-
čuje súťaž o Stredoslovenský 
pohár, ktorý sa skladá zo šie-
stich na seba nadväzujúcich, 
ale samostatne vyhodnoco-
vaných pretekov, usporiada-
ných  vždy na inom mieste. 
Na vysokej športovej i spolo-
čenskej úrovni sa organizuje 
motokrosový seriál o „Malo-
karpatský pohár“. Oba tie-
to seriály navštevuje množ-
stvo pretekárov počnúc ma-
lými deťmi až po mužov v 
„zrelom veku“ súťažiacich aj 
podľa kubatúr. 
Sme radi, že sa môžeme po-
chváliť pretekármi repre-
zentujúcimi našu obec. Inak 
tomu nebolo ani v posledný 
augustový víkend, keď sa v 
Plachtinciach uskutočnil už 
piaty pretek o Malokarpat-
ský pohár. Hustý a nepretrži-
tý dážď zmenil dráhu po tré-
ningových kolách takmer na 
neprejazdnú. Veľké problé-
my s ňou mal aj náš najskú-
senejší, technicky a kondi-
čne vždy pripravený, Slavo-
mír Mražík. Problémy mal 
aj Tomáš Kútny, po ľahšom 
zranení v meranom tréningu 
do finálovej jazdy radšej ne-
nastúpil. Keďže tak urobila 
väčšina pretekárov, organi-
zátori po prvých finálových 
jazdách pretek ukončili. 

V tejto situácii sa darilo Iva-
novi Ďurikovičovi, ktorý 
svojou odvážnou, no pre-
myslenou jazdou, získal 
striebornú medailu. Rovna-
ko dobre si počínal aj náš na-
jmladší pretekár Patrik Kút-
ny, keď opatrnou a technicky 
dobre zvládnutou jazdou v 
triede MX 85 z počtu 24 pre-
tekárov získal šieste miesto. 
V nedeľu sa konal piaty pre-
tek Stredoslovenského po-
hára v Ješkovej Vsi. Za krás-
neho slnečného počasia na 
perfektne pripravenej trati 
sa zúčastnilo vyše sto prete-
károv, včítane špičky a hos-
tí zo zahraničia. Tomáš Kút-
ny, ktorý iba nedávno pres-
túpil do jednej z najťažších 
tried MW1JUNIOR, v ktorej 
účinkuje takmer 120 jazdcov 
a okolo 40 sa ich zúčastňuje 
na pretekoch. Tomáš sa po 
prvýkrát prebojoval do prvej 
dvadsiatky. 
Jeho mladší brat po plynulej 
a bezpečnej jazde, ktorá bola 
zároveň dosť razantná, zís-
kal pohár za celkové umiest-
nenie na piatom mieste v ka-
tegórii MX 85.
Treba veriť, že v závere mo-
tokrosovej sezóny sa spomí-
naným našim jazdcom pri-
dajú ďalšie dobré výsledky a 
že sa im i naďalej budú vyhý-
bať zranenia, poruchy stro-
jov i nepriazeň počasia. 

Ján Sloboda

Zmena v organizácii rybárov
V obvodnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu (Ila-
va) došlo k zmene vo vedení. 
Funkcie predsedu sa vzdal Ján Sloboda a do volieb v roku 2010 
ho bude zastupovať Libor Kvasnica. Ján Sloboda je členom ry-
bárskeho zväzu už takmer pol storočia. Z toho okolo štyridsať 
rokov bol funkcionárom a dvadsať rokov predsedom obvodnej 
organizácie. Za svoju činnosť dostal Ján Sloboda viacero oce-
není, najvyššie v roku 2003, keď mu udelili titul „Čestný člen“.
Ďakujeme Jánovi Slobodovi za doteraz vykonanú prácu pre 
rozvoj rybárstva v našom regióne a želáme mu v ďalšom živo-
te zdravie a spokojnosť. 

Redakcia LZ

Z činnosti ZO SZZP
Výbor ZO sa riadil pri svojej činnosti podľa schváleného 
plánu práce na rok 2009. 
Pravidelne zasadá každú prvú stredu v mesiaci. V mesiaci 
marci sa uskutočnila VČS, na ktorej sa hodnotila činnosť za 
rok 2008 a bol schválený plán práce organizácie na rok 2009. 
Členom, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea sa odo-
vzdali malé upomienkové darčeky. 
Plánovaná brigáda sa uskutočnila v apríli. Vyhrabávali sa 
trávniky pri KD, strihali sa kríky a okrasné stromčeky. 
Kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek 
sa uskutočnilo za účasti 220 členov a hostí 15. mája 2009 
v KD. Okrem členov ZO sa posedenia zúčastnili aj členo-
via družobných organizácií z Domaniže, Sverepca, Lúk pod 
Makytou, Púchova, Beluše, Košeckého Podhradia, Hornej 
Poruby, Pruského a Ilavy. Privítali sme aj starostu obce Ing. 
arch. Jána Remu a jeho hostí z ĽS HZDS, ktorých viedol po-
slanec národnej rady Ing. Kovarčík. Dobrú náladu dotvárala 
hudba a beseda s hosťami, ktorí si na záver pozreli divadelné 
predstavenie „Chrobák v hlave“ v podaní študentov z Brati-
slavy. 16. – 18. júla 2009 sa uskutočnilo posedenie na chate 

Muflón, na ktorom sa zúčastnili aj členovia družobných or-
ganizácií zo Sverepca, Lúk pod Makytou, Púchova, Hornej 
Poruby, Košeckého Podhradia a Pruského. Okrem gulášu a 
smažených rýb dobrú náladu vytváralo hudobné duo: har-
monika Janko Strieženec zo Sverepca a hráč na ozembuch 
Paľko Maršovský z Ladiec. V dobrej nálade, speve a tanci sa 
64 účastníkom len ťažko lúčilo. 
Dňa 20.08.2009 sa 11 členov ZO zúčastnilo na zájazde do 
kúpeľov Malé Bielice a kúpalisko Chalmová, kde nás pozva-
li zo ZO SZZP Pruské. 
Plánovaný zájazd na termálne kúpaliská Podhajská sa usku-
točnil 29.08.2009, ktorého sa okrem členov zúčastnili i ob-
čania Ladiec. Počasie nám neprialo, ale účastníci si uži-
li „slovenského mora“ a odchádzali spokojní. Dňa 4.9.2009 
sa 4 členovia zúčastnili na kultúrno-spoločenskom posede-
ní ZO SZZP v Novej Dubnici. 
Chcel by som poďakovať sponzorom OÚ Ladce a Považskej 
cementárni, a.s. Ladce za finančnú výpomoc pre činnosť na-
šej ZO. Na mesiac október je v pláne návšteva imobilných 
členov ZO. 

Milan Rafaj,
predseda ZO SZZP



PO PRVOM ZVONENÍ V LADČIANSKYCH ŠKOLÁCH
ZŠ v školskom roku 2009/2010
Slávnostným prestrihnutím pásky sa 2. septembra 2009 otvorila 
brána Základnej školy. Žiaci, rodičia a hostia si mohli tak prezrieť 
vynovené budovy a nové priestory pavilónu A. V slávnostnom prí-
hovore sa riaditeľka ZŠ Mgr. Bronislava Majtánová a starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo poďakovali všetkým, ktorí sa o takto vynovenú 
školu pričinili. 
Všetkým sa, pravdu povediac, uľavilo. Už sa žiaci nebudú tiesniť v 
jednej budove, ale pomaličky sa môže pracovať aj na nových špeci-
álnych učebniach. A nielen to. Aj okolie školy si pýta svoje. Plány sú 
veľké: napr. vybudovanie relaxačných centier. O tom totiž hovorí aj 
školský vzdelávací program, ktorý vstúpil do druhého roku realizá-
cie. Škola je zameraná na enviromentálnu výchovu a to by sa malo 
odraziť nielen na vedomostiach, ale aj na celkovom vzhľade školy. 

Z príhovoru riaditeľky školy Mgr. B. Majtánovej vyberáme:
„Viem aj to, že sa tešíte na novo 
zrekonštruovanú školu, kto-
rá nedostala len nový „kabát“ 
vďaka Projektu z Európskeho 
sociálneho fondu, ale zmenil sa 
aj interiér, najmä pavilónu A. A 
to v čase, keď ste vy oddychova-
li, čiže cez prázdniny. Vymaľo-
vali sa všetky triedy, v ktorých 
sa budete učiť, je vymaľovaná 
aj chodba a prerobené WC v pa-
vilóne A, nová aula, ktorá nám 
bude slúžiť na slávnostné účely, 
nastriekali sa radiátory, upra-
vil sa areál školy. Myslím si, že 
sa urobilo veľa práce, ku kto-
rej priložili ruky moji kolego-
via, správni zamestnanci, niek-
torí žiaci, ale aj niektorí obeta-
ví rodičia, ktorí neľutovali svoj 

čas a prišli nám pomôcť. V mo-
jom mene im chcem ešte raz po-
ďakovať. 
Pravdaže, zmeny sa neudiali len 
na budovách školy, ale i vo vy-
učovacom procese. Pribudnú 
niektorým z vás nové predmety 
ako je francúzsky jazyk, chémia, 
enviromentálna výchova v šies-
tom ročníku, neustále sa pracu-
je na našom Školskom vzdeláva-
com programe, plnia sa úlohy z 
nového školského zákona. Čiže 
aj tento školský rok sa bude niesť 
v znamení budovania a zmien. 
Vás všetkých čakajú už od 
zajtrajška nové úlohy a povin-
nosti. Svojim kolegom, ale aj ži-
akom želám veľa trpezlivosti, to-
lerancie a vzájomnej úcty.“

Potom privítala najmenších žiakov – prváčikov a predstavila tried-
nych a ostatných učiteľov. 

Organizácia školy
V školskom roku 09/10 je v základnej škole 9 tried s 213 žiakmi. 
Školský klub má dve oddelenia – spolu 50 detí. Vo vedení školy je 
riaditeľka Mgr. Bronislava Majtánová, PaedDr. Mária Hatoková, 
zástupkyňa riaditeľky a výchovný poradca Mgr. Tomáš Struňák. 
Rozdelenie triednictva:
1. ročník Mgr. Ingrid Lysáková
2. ročník Mgr. Mária Balážová
3. ročník Mgr. Jarmila Šelingová
4. ročník Mgr. Viera Králová
5. ročník Ing. Martina Kozlíková
6. ročník Mgr. Jana Štrbíková
7. ročník Mgr. Alena Nováková
8. ročník Ing. Lenka Dideková
9. ročník Mgr. Tomáš Struňák
Bez triednictva sú Mgr. Juraj Ondruška, Ing. Lenka Melicherová 
a Mgr. Jozef Findura (ako externý učiteľ náboženstva). Vychová-
vateľky v Školskom klube sú Jarmila Gabková (vedúca) a vycho-
vávateľka Šárka Adamcová.

Školské prázdniny
Jesenné prázdniny sa začínajú 29.10.2009 a končia 30.10.2009. Vyučo-
vanie sa začína 2.11.2009.
Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2009 a končia 8.1.2010. Vyučo-
vanie sa začína 11. januára 2010.
Polročné prázdniny sú 1.2.2010. Vyučovanie sa začína 2. februára 2010. 
Jarné prázdniny sú v Trenčianskom kraji od 22.2.2010 do 26.2.2010. 
Vyučovanie sa začína 1. marca 2010.
Veľkonočné prázdniny sú v čase od 1.4.2010 do 6.4.2010. Vyučovanie 
sa začína 7. apríla 2010.
Letné prázdniny sa začínajú 1.7. 2010 a trvajú do 31.8.2010. Nový škol-
ský rok sa začne 2. septembra 2010.

V Materskej škole otvorili štyri triedy
V školskom roku 2009/2010 sú v 
Materskej škole v Ladcoch otvo-
rené 4 triedy s celkovým počtom 
80 detí vo veku 2 až 7 rokov. 
V najmladšej skupine 2 – 3 roč-
ných pracujú učiteľky J. Pikálková 
a Mgr. G. Zahradníková. So skupi-
nou 3 – 4 ročných pracujú učiteľky 
A. Kukučková a A. Kotrasová a s 4 
– 5 ročnými deťmi A. Grmanová a 
T. Kukuliašová. V najstaršej veko-
vej skupine detí, ktoré sa pripravu-
jú na vstup do základnej školy pra-
cujú I. Gajdošíková a A. Svádová. 
O dobré fungovanie školy sa budú 
starať vedúca školskej jedálne R. 
Mikušková, kuchárky E. Martiško-
vá a A. Ľahká. O čistotu priestorov 
školníčka A. Janíková a upratovač-
ka B. Kubranová. V práčovni A. 
Beňáková a K. Kosová. Aj ich zá-

sluhou bolo všetko pripravené pre 
podarený začiatok školského roka. 
Chcem sa poďakovať aj p. R. Jen-
drolovi i vedeniu školy a žiakom 
OUI za pomoc pri úprave pries-
torov. 
Školský rok 2009/2010 sa aj v Ma-
terskej škole ponesie v duchu zmi-
en vo výchovno-vyučovacom pro-
cese. Začíname pracovať podľa no-
vého Štátneho vzdelávacieho pro-
gramu. V škole máme vypracova-
ný konkrétny vzdelávací program, 
podľa ktorého sa budeme riadiť 
počas nasledovných troch rokov. 
Všetkým zamestnancom prajem 
veľa elánu, trpezlivosti a dúfam, 
že sa aj našim detičkám bude v ich 
„školičke“ páčiť. 

T. Kukuliašová,
riaditeľka MŠ  

175 učňov v Odbornom učilišti
2. septembra otvorili nový školský rok aj v Odbornom učilišti inter-
nátnom v Ladcoch. Na slávnosti privítali 56 prvákov, ktorí tri roky 
budú zbierať odborné znalosti v profesiách murár, maliar, stolár, zá-
močník, krajčírka, záhradník, služby a domáce práce a kuchár. 
V nasledujúcom školskom roku bude v škole 65 zamestnancov, z 
toho 49 v škole a 16 v internáte. Počet zamestnancov sa každým ro-
kom znižuje. Z celkového počtu zamestnancov je 38 pedagogických 
pracovníkov, z toho 26 majstrov odborného výcviku. 
V novom internáte je celkom ubytovaných 37 žiakov (kapacita 39), 
o ktorých sa stará dovedna 6 vychovávateľov, ale aj pracovníci, ktorí 
sa starajú o stravu, upratovanie, sociálne a zdravotné otázky a pod.
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Z HISTÓRIE OBCEFutbalové súťaže vstúpili do 2. 
polovice jesennej časti

Dospelí začali dobre, i keď ich vy-
stúpenia v prvých 3 kolách zao-
stávali za tým, čo predviedli v po-
slednom prípravnom zápase pred 
súťažou s treťoligovou  Doma-
nižou. Zlom nastal v 4 kole, keď 
po kolektívne zbabranom výkone 
podľahli na domácej pôde Ľubor-
či. To asi málokto očakával. Po 6. 
kole došlo k výmene na poste tré-
nera, kde z dôvodu pracovnej za-
neprázdnenosti p. Lišku musel 
výbor TJ nájsť náhradné riešenie. 
Do záveru jesennej časti mužstvo 
povedie dvojica Eduard Pagáč a 
Zábojník Štefan. Veríme, že muž-
stvom to neotrasie a v závere jese-
ne svojou hrou a gólmi poteší oko 
diváka. Po 8 zápasoch, v ktorých 
3x zvíťazili, 2x remizovali a 3x 
prehrali, patrí mužstvu 8. miesto 
s 11 bodmi a skóre 13 : 11.

Dorast v tejto vekovej kategórii už 
niekoľko sezón bojuje s nedostat-
kom hráčov. Po odchode Machalu 
a Prekopa do Považskej Bystrice, 
kde obaja navštevujú „športovú 
školu“ sa situácia ešte vyhrotila. 
Do prípravy sa naviac nezapojili 
pre zranenie Ištok, z neznámych 
dôvodov Žáčik, Šelestiak, Meliš a 
ďalší (Paška, F. Melicher) presta-
li chodiť na tréningy i zápasy. Po-
darilo sa nám získať po 1 hráčo-

vi z Beluše a z Pruského, preradi-
li sme 2 hráčov zo žiakov. Faktom 
je, že chlapcov, ktorí majú o fut-
bal záujem a poctivo trénovať, je 
stále málo. Ich bilancia je 1 víťaz-
stvo a 7 prehier pri skóre 7 : 24. V 
tabuľke im patrí predposledné 15. 
miesto. Postavenie v tabuľke je za-
tiaľ nelichotivé, ale pevne veríme, 
že chlapci zabojujú a svojimi vý-
konmi sa nenechajú zahanbiť. 

Starší žiaci - v tejto kategórii nie 
sú výsledky tým najdôležitejším. 
Dôležitejšia je chuť trénovať, sú-
ťažiť, hrať futbal a zvykať si na pl-
nenie úloh jednotlivcov. Aj v tej-
to kategórii došlo ku zmene tréne-
ra. Novým trénerom je p. Machala 
Anton. Po 8. kolách sú s 9 bodmi a 
skóre 24 : 30 na 10. mieste. 

Mladší žiaci sa učia svoje prvé 
futbalové finty pod vedením hrá-
čov mužstva dospelých p. Mar-
tinku a p. J. Váňa. Na prípravu a 
celé dianie okolo žiakov dohliada 
p. Agafón, ktorý dlhé roky pôsobil 
ako tréner mládežníckych druž-
stiev v Spartaku Dubnica. Na-
šou snahou je zlepšiť spoluprácu 
so ZŠ v Ladcoch a už tu podchy-
tiť chlapcov a spolu s telocvikármi 
ich viesť k futbalu.

V 5. a 6. lige stolného tenisu
V 5. a 6. lige stolného tenisu nás v se-
zóne 2009/2010 budú reprezentovať 
títo hráči:
Ing. Popelka Anton, PaedDr. Hro-
mek Vladimír, Hrehor Jozef, Popelka 
Viliam, Letko Jozef, Mgr. Sňahničan 
Miroslav, Letko Vladimír, Kvasni-
ca Dušan, Michalcová Eva, Ing. Ka-
lus Pavol, Štepanovič Filip, Gajdošík 
Peter, Bc. Švihel Jozef, Kalus Juraj.
Vyžrebovanie
A družstvo – 5. liga
25.09.2009  Ladce A – Domaniža A
02.10.2009 Klobušice A – Ladce A
09.10.2009 Ladce A – Pružina A
16.10.2009 D. Maríková A – Ladce A
23.10.2009 Ladce A – TTC PB D
30.10.2009 D. Kočkovce A – Ladce A
06.11.2009 Ladce A – N. Dubnica C
13.11.2009 Pruské A – Ladce A
20.11.2009 Bel. Slatiny A – Ladce A
27.11.2009 Ladce A – Dubnica B
04.12.2009 TTC PB E – Ladce A
11.12.2009 Ladce A – Slovan PB B
18.12.2009 Udiča A – Ladce A
15.01.2010 Domaniža A – Ladce A
22.01.2010 Ladce A – Klobušice A
29.01.2010 Pružina A – Ladce A
05.02.2010 Ladce A – D. Mariková A

12.02.2010 TTC PB D – Ladce A
19.02.2010 Ladce A – D. Kočkovce A
26.02.2010 N. Dubnica C – Ladce A
05.03.2010 Ladce A – Pruské A
12.03.2010 Ladce A – Bel. Slatiny A
19.03.2010 Dubnica B – Ladce A
26.03.2010 Ladce A – TTC PB E
09.04.2010 Slovan PB B – Ladce A
16.04.2010 Ladce A – Udiča A
Vyžrebovanie
B družstvo – 6. liga
18.09.2009 Ladce B – Čer. Kameň A
25.09.2009 Zliechov B – Ladce B
02.10.2009 Ladce B – Slovan PB D
09.10.2009 Nozdrovice A – Ladce B
16.10.2009 Ladce B – Medeko PB A
23.10.2009 D. Kočkovce B – Ladce B
30.10.2009 Ladce B – N. Dubnica D
06.11.2009 Pruské B – Ladce B
13.11.2009 Ladce B - voľno
20.11.2009 Ladce B – Metal DCA A
27.11.2009 TTC PB F – Ladce B
04.12.2009 Ladce B – Slovan PB C
11.12.2009 Šebešťanová A – Ladce B
18.12.2009 Ladce B – Lysá B
28.12.2009 Dohňany A – Ladce B
08.01.2010 Červ. Kameň A – Ladce B
15.01.2010 Ladce B – Zliechov B
22.01.2010 Slovan PB D – Ladce B

29.01.2010 Ladce B – Nozdrovice A
05.02.2010 Medeko PB A – Ladce B
12.02.2010 Ladce B – D. Kočkovce B
19.02.2010 N. Dubnica D – Ladce B
26.02.2010 Ladce B – Pruské B
05.03.2010 Ladce B  - voľno
12.03.2010 Metal DCA A – Ladce B
19.03.2010 Ladce B – TTC PB F
26.03.2010 Slovan PB C – Ladce B
09.04.2010 Ladce B – Šebešťanová A
16.04.2010 Lysá B – Ladce B
23.04.2010 Ladce B – Dohňany A

40 rokov uplynulo od znovuotvorenia kostolíka sv. Valentí-
na v Ladcoch. V roku 1968 rada MNV prerokovala žiadosť 
občanov (petíciu) na jeho otvorenie. Keďže sa kostolík na-
chádzal na pozemku patriacemu KNV – školstvu, museli s 
otvorením súhlasiť. MNV, ONV i KNV žiadosti vyhoveli. 
Obetaví veriaci kostolík, po predchádzajúcich „majiteľoch“ 
dosť v dezolátnom stave, dali do poriadku. V roku 1969 už 
kostol mohol slúžiť veriacim. Renováciu väčšieho rozsahu 
urobili potom v roku 1992.
Zaujímavosť do pozornosti veriacich:
20. júna 2010 uplynie 250 rokov od konsekrácie ladčianske-
ho kostolíka sv. Valentína.

V dvadsiatom storočí k obľúbeným oslavám Ladčanov pa-
trili 1. máje. Zo začiatku to boli vlastne protesty proti neza-
mestnanosti, nízkym mzdám a mali protivládny charakter.
V období socializmu, najmä v jeho poslednom období, na-
berali oslavy na okázalosti a formalizme. Výnimku tvorili 
oslavy 1. mája v rokoch 1969 a 1970, ktoré sa konali s povo-
lením ONV doma – v Ladcoch. 
Oslavy boli živé, bohaté na kultúrny, športový a branný 
program. Zúčastnili sa ho takmer všetci občania z Tune-
žíc a Ladiec. Prišlo oveľa viac ľudí ako kedykoľvek predtým 

na oslavy v Ilave. V roku 1971, najmä na žiadosť ilavských 
funkcionárov, okresné orgány oslavy v Ladcoch zrušili. Jed-
ným z dôvodov bolo, že bez ladčianskej dychovky nemá kto 
hrať. 

V roku 1967 sa zrušili tzv. Výbory žien pri MNV. Vznikli 
organizácie Československého zväzu žien, ktoré sa po vy-
hlásení Federácie zmenili v roku 1989 na Slovenský zväz 
žien. Mnohopočetná ladčianska organizácia patrila medzi 
najaktívnejšie v regióne stredného Považia. Predsedníčkou 
bola Margita Žitvová, podpredsedníčkou R. Vráblová a ta-
jomníčkou Mária Liptáková, ktorá sa onedlho stala na dlhý 
čas predsedníčkou.

Tribúna z osláv 1. mája 1969 v Ladcoch


