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Otvorili kvalitnú a potrebnú stavbu
Dňa 6. septembra t.r. sláv-
nostne otvorili podjazd 
pod železničnou traťou, 
ktorým sa o desiatej hodi-
ne definitívne nahradil že-
lezničný prejazd. Do pre-
vádzky sa tak dala ďalšia 
vyvolaná stavba v rámci 
modernizácie železnice. 
Podjazd svojim architek-
tonickým vzhľadom i kva-
litným prevedením pôsobí 
veľmi dobre a vytvára aj vo 
svojom okolí úplne nové 
prostredie. 
Na slávnostnom otvorení 
- prestrihnutí pásky sa zú-
častnili starosta obce, ge-
nerálny riaditeľ Považskej 
cementárne, a.s., zástup-

covia stavbárov, Želez-
níc SR a občania. Účastní-
ci slávnosti sa po prestrih-
nutí pásky prešli stavbou a 
kvitovali pekné architek-
tonické dielo a jeho účel-
nosť. Podjazd prispel bez-
pečnosti prechodu cez že-
lezničnú trať i k moderni-
zácii a vzhľadu obce. 
Hneď po otvorení pracov-
níci firmy, ktorá stavbu re-
alizovala, zahatali starý 
železničný prejazd existu-
júci v rôznych podobách 
od vzniku železnice (1883) 
betónovými panelmi. 
Do zápisu v obecnej kro-
nike sa dostanú občania, 
ktorí prví prešli cez pod-

jazd autom, na bicykli i ro-
dičia, ktorí prešli po chod-
níku s dieťaťom v detskom 
kočíku. 
Cesta za železničnú trať sa 
o niečo predĺži, ale obča-
nia si s pochopením všim-
li, že stavbári vybudova-
li chodník povedľa trate, 
ktorý vyúsťuje pri starom 
prechode a skracuje tak 
cestu na železničnú stani-
cu.
Modernizácia železnice v 
našom „chotári“ pomaly 
končí. O ďalších podrob-
nostiach vás budeme in-
formovať v decembrovom 
čísle Ladeckých zvestí. 

Zaujímavosti o podjazde
Objekt sa nachádza na že-
lezničnom kilometri 148,197. 
Chodník pre peších má šírku 
1,5 m, podcestie má minimálnu 
podjazdnú výšku 4,67 metra. 
Celková úprava štátnej cesty je 
493,48 m. Dôležité je odkana-
lizovanie cez dve čistiace stani-
ce včítane odlučovača ropných 
látok. Prečistená dažďová voda 
ústí do Lúčkovského potoka.

Hasičky sú pýchou 
našej obce
V Ďurďovom uzavreli roč-
ník 2012 v Slovensko-mo-
ravskej hasičskej lige. 
Pre ženské družstvo lad-
čianskej organizácie DHZ 
skončil opäť vynikajúco. Po 
minuloročnom víťazstve aj 
tento rok s prehľadom na-
brali najviac bodov a zís-
kali po trojmesačných boj-
och o prvé miesto. Viedli si 
úspešne vo všetkých kolách 
- väčšinou na prvom alebo 
na druhom mieste. 
Poradie prvých troch po 
skončení súťaže: 1. Ladce 
(108 bodov), Ihrište (102), 
Moškovce (77).
Družstvo ladčianskeho 
DHZ tvorili:
Lucia Bračíková, Mária 
Mičkalíková, Barbora Zá-
bojníková, Jana Bieliková, 
Kristína Žáčiková, Jana 
Bajzová, Monika Mikušin-
cová, Jana Lukáčová. 
Vedúcim družstva a tré-
nerom bol Ing. Peter Bra-
čík, ktorý má mimoriadnu 
zásluhu na tohoročných i 
minuloročných úspechoch 
ženského družstva v hasič-
skom športe. 
V tohoročnej športovej se-
zóne sa naše družstvá zú-
častnili aj na niektorých po-
hárových súťažiach. O via-
cerých sme písali v minu-
lom čísle. V auguste a sep-
tembri - v Nosiciach zvíťa-
zili Ladčianky, vo Vydr-
nej skončili piate, na no-
čnej súťaži v Mostišti sied-
me, v Mikušovciach druhé. 
Na poslednej z týchto súťaží 
muži skončili na 8. mieste. 



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce
Narodené deti: 

Dominik Koňuch
Matyáš Habánek
Tadeáš Brandibur

Blahoželáme rodičom a novona-
rodeným deťom želáme zdravie a 

šťastný život. 

Zomreli: 
Zdenko Počiatek (53)

S pozostalými spolucítime v ich 
smútku a vyslovujeme im sústrasť. 

Jubileá:
85 rokov

sa dožíva 6. októbra t.r. 
Mária Habánková

80 rokov
Mária Koštialiková (16. októbra)

Alžbeta Zahradníková 
(27. novembra)

55. výročie sobáša
Rudolf Fedor a Božena, 

rod. Králová (20. októbra)
Pavel Eliáš a Vlasta, 

rod. Faturová (16. novembra)
Jubilantom prajeme šťastie a spo-
kojnosť, aby v zdraví prežívali ďal-

šie roky života. 

Farská pastoračná rada a jej 
úlohy vo farnosti
Ak chcem predstaviť našu pasto-
ročnú radu, musím najskôr prejsť k 
prameňu, odkiaľ je ustanovená ta-
káto rada a aké má právomoci.
Vychádzam z Kánonického práva 
CIC Kán. 536 - § 1. Ak podľa úsud-
ku diecézneho biskupa a po vypo-
čutí mienky presbyterskej rady je 
vhodné, v každej farnosti sa má 
ustanoviť pastoračná rada, ktorej 
predsedá farár, v nej veriaci spolu 
s tými, ktorí sa na základe svojho 
úradu zúčastňujú vo farnosti pas-
toračnej starostlivosti, majú po-
skytovať svoju pomoc pri rozvíjaní 
pastoračnej činnosti. 
§ 2 Pastoračná rada má iba porad-
ný hlas a riadi sa normami, stano-
venými diecéznym biskupom. 
Naša pastoračná rada má spolu so 
mnou 13 členov. Po mojom prí-
chode do farnosti a založení far-
nosti biskupom bolo potrebné 
ustanoviť takýto poradný zbor pre 
farára. Preto som poprosil v kos-
tole, kto je ochotný sa zúčastňo-
vať na aktívnom živote farnosti a 
pomôcť. Tak sa prihlásilo 12 čle-
nov, ktorých som všetkých prijal 
do pastoračnej rady: Jozef Daňo, 
RNDr. Peter Janešík, Miroslav 
Koyš, Mgr. Mária Faturová, Mgr. 
Janka Koštialiková, Jozef Chova-
nec, Juraj Košút, Ing. Marián Fa-
turík, Bc. Ivan Fedor, Mgr. Mária 
Letková, Jozef Rafko a MUDr. Ro-
man Chovanec. Všetkým im ďa-
kujem za odvahu prihlásiť sa, či 
súhlasiť s výzvou konkrétne po-
môcť farnosti. 
Z týchto som ustanovil podľa Kán. 
537 CIC aj farskú ekonomickú 
radu, ktorá sa okrem univerzál-
neho práva riadi normami vyda-
nými biskupom a v ktorej veriaci 
vybratí podľa tých istých noriem, 
majú farárovi pomáhať v správe 
majetkov farnosti. Členmi ekono-
mickej rady sú PhLic. Mgr. Mari-
án Babjak, Jozef Chovanec, Ing. 
Marián Faturík, Miroslav Koyš, 
Mgr. Mária Letková a Jozef Letko. 
Aj týmto ďakujem, že prijali moju 
výzvu pomáhať radou pri neľah-
kom spravovaní hmotných vecí vo 
farnosti. 
Toto spoločenstvo veriacich z na-
šej farnosti sa aktívne zúčastňuje 
na jej živote a bolo mojím veľkým 
povzbudením hneď od začiatku. 
Keď som poprosil o akúkoľvek 
konkrétnu pomoc, nikdy mi ju 
neodmietli. Dobrovoľne a bez-
platne boli ochotní poslúžiť aj pre 
ostatných. 
Čaká nás neľahká úloha, aby sme 
vytvorili opravdivé farské spolo-

čenstvo. Aj keď to niekedy v roz-
dielnych pohľadoch na vec zaškrí-
pe a prídu samozrejme nedoro-
zumenia, bude dôležité, aby ne-
chýbala dobrá vôľa znova začať 
a bez predsudkov spolupracovať 
v zmysle slov: nikto nie je doko-
nalý. Farnosť potrebuje veľa úsi-
lia pri vytváraní dobrého farské-
ho spoločenstva a som presvedče-
ný, že nechýba dobrá vôľa zo všet-
kých strán. 
Zdá sa, akoby úlohy pastoračnej 
rady boli jednoduché, no v pod-
state sú veľmi zložité a široké: far-
ská a školská katechéza, pastorá-
cia detí a mládeže, rodín, seni-
orov, charita, správa budov a fi-
nančné zabezpečenie farnosti. V 
našom konkrétnom prípade ide 
o úlohu pomôcť postaviť kostol, 
kde by sme mohli slúžiť ako far-
ské spoločenstvo sv. omšu so všet-
kým, čo k nej patrí. Postarať sa o 
kaplnku sv. Valentína v kaštieli, 
ktorá patrí farnosti a nebola od 70 
tich rokov opravovaná a je na nej 
veľa práce. Mať priestory na spo-
ločný život, myslím tým: mies-
to pre stretnutia mimo sv. omše, 
katechéza birmovancov a prvo-
prijímajúcich, snúbencov, biblic-
ká škola, cirkevná hudba, liturgia. 
Starostlivosť o chorých a seniorov 
po duchovnej stránke. Masmedi-
álna činnosť, prezentácia farnos-
ti navonok, kontakt s tými, čo len 
na veľké sviatky navštevujú boho-
služby a využívajú možnosti far-
nosti a aj kontakt s neveriacimi. 
Určite som pri vymenúvaní mno-
hého na niečo zabudol, ale sami 
vidíme, aká mnohoraká je jej čin-
nosť a veľká zodpovednosť. Pre-
to chcem všetkých povzbudiť a 
dať nám do pozornosti, že novo-
vzniknutá farnosť, ktorá je ešte len 
malým bábätkom, sa pomalými a 
trpezlivými krokmi bude budovať 
len za pomoci a ochoty všetkých, 
ktorí chcú byť jej členmi. 
Mám skúsenosť, že niektorí ne-
chápu zmysel založenia farnosti 
v Ladcoch, no čím viac tu medzi 
vami žijem, tým sa ešte viac pre-
sviedčam o prozreteľnosti roz-
hodnutia biskupa o zriadení tej-
to farnosti. 
Využívam túto možnosť, priho-
voriť sa všetkým v Ladcoch a po-
zdraviť vás. Moje miesto medzi 
vami som si nevybral, ale chcem s 
každým vychádzať v dobrom a len 
to najlepšie vám prajem. Všetkým 
dávam do pozornosti našu we-
bovskú stránku, kde sa dozviete 
aj ostatné podrobnosti a program 

farnosti: www.ladce.fara.sk. Dvere 
fary sú vám otvorené, ak ma oslo-
víte a budete niečo potrebovať. 

Marián Babjak, 
administrátor v Ladcoch.

Netradičné horno-
ladčianske hody
Hody boli v Horných Lad-
coch tohto roku trocha ne-
tradičné. Začali sa dopo-
ludnia posvätením obno-
veného kríža na novej ces-
te do Podhoria. Účastníci 
sa po slávnostnom obrade 
vybrali pešo do Horných 
Ladiec na Skalku. Poča-
sie bolo veľmi príjemné a 
v takom ovzduší sa nies-
la aj celá slávnosť povýše-
nia kríža. Omša bola spre-
vádzaná Ladčankou a sku-
pinou mladých spevákov. 
Ladčanka potom hrala do 
nálady aj u Mariána Mar-
kuša, kde sa podával chut-
ný guláš. 

Suchárová A.

Nový kríž pod lipou

Realizácia podchodu pod železni-
cu sa dotkla aj križovatky na Pod-
horie, kde od vekov stojí stará ko-
šatá lipa a „Božie muky“, teda kríž. 
Toto pietne miesto sa dostalo na 
ostrovček novej veľkorysej kri-
žovatky, kde sa cesta z podchodu 
rozdeľuje na dva smery – do Hor-
ných Ladiec a do Podhoria. 
Starý kríž bolo treba trocha po-
sunúť a tak padlo rozhodnutie, 
že vzhľadom na schátralosť dreva 
starého kríža dáme urobiť nový. 
Drevo – červený smrek spon-
zorsky poskytol R. Jendrol, fir-
ma Drevopal. Samotný kríž zho-

tovil náš občan František Bedná-
rik. Ten aj zrenovoval kovové časti 
kríža – telo ukrižovaného a strieš-
ku nad krížom. 
Kruhový podstavec z monolitné-
ho betónu a osadenie samotného 
kríža sponzorsky zhotovila firma 
Strabag, realizátor podchodu. 
Posvätenie kríža bolo 16. septem-
bra – na hody v Horných Lad-
coch. 
Všetkým zhotoviteľom a sponzo-
rom tohto veľkosťou malého, ale 
významom veľkého diela obec 
Ladce srdečne ďakuje. 

starosta obce



Verejné zhromaždenie 
k výrobni asfaltových zmesí
Dňa 2. augusta t.r. sa v Dome 
kultúry Ladce konalo zhro-
maždenie občanov na prero-
kovanie správy o „Výrobni as-
faltových zmesí v Tunežiciach“. 
Na zhromaždení sa zúčastni-
li starostovia Ladiec a Koše-
ce, spracovatelia projektu, zá-
stupcovia Doprastavu asfalt, 
a.s. a 44 občanov Ladiec – Tu-
nežíc, Ladiec, Košece a Košece 
– Nozdrovíc. 
Pri rekapitulácii dovtedajších 
krokov sa spomenuli najmä 
oznámenia zámeru obciam La-
diec a Košeca, informovanie 
verejnosti, rokovanie k rozsa-
hu hodnotenia na MŽP SR, 
správa o hodnotení obce Lad-
ce a Košeca. 
Na zhromaždení odznela na-
jprv správa o hodnotení jej 
spracovateľom, ktorú prednie-
sol Mgr. Tomáš Šembera. 
V diskusii kládli prítomní ob-
čania otázky, ktorých stručný 
výťah uvádzame. 
Vladimír Češko (Tunežice) 
vyjadril názor, že dubnická 
obaľovačka, (kde sa uskutoč-
nila exkurzia) čo do umiestne-
nia areálu sa nemôže porovná-
vať s tunežickým lomom. Teda 
aj rozptyl škodlivín a zápachu 
bude iný. 
Občan Tunežíc (ktorý ne-
chce byť menovaný) sa pýtal, 
kedy a kto spracoval rozptylo-
vú štúdiu. Aj V. Češko podot-
kol, že nikto v Tunežiciach sú-
časný stav nebol merať. Údaje 
sú pravdepodobne spracované 
z atlasu krajiny (2002). To isté 
sa týka aj podzemných vôd. 
MUDr. Jarmila Martináková a 
ďalší občania poznamenali, že 
súčasný lom mal byť spustený 
len 5 rokov na výstavbu diaľ-
nice. Podľa oficiálnych štúdií 
mala byť jeho prevádzka zasta-
vená. 
P. Letko vyjadril svoj nesúhlas 
s navrhovanou činnosťou a 
pýtal sa, či má toto rokovanie 
nejakú váhu v procese povoľo-
vania zámeru a či má investícia 
nejaký prínos pre obce. 
Karol Koštialik položil otáz-
ku, v akom štádiu prípravy je 
investičný zámer a spoločne 

Kanalizácia a vodovod schválené
Dlho pripravovaný a ohlasovaný projekt „Zásobovania vo-
dou a odkanalizovania ilavského regiónu“ prešiel od písania 
zmlúv o budúcej zmluve v roku 2009 k podstatnému stupňu 
realizácie. 
Akcia, ktorá možno u niektorých občanov aj upadla do zabud-
nutia alebo neverili v jej realizáciu, sa stala skutočnosťou tým, že 
ju komisia Európskej únie potvrdila. Svedčí o tom aj kópia infor-
mácie (na obrázku).
Niektoré podrobnosti k tejto náročnej stavbe, ktoré sú známe re-
dakcii Ladeckých zvestí:
Projekt zahŕňa lokalitu Ladiec, Tunežíc, Košece, Ilavy, Klobušíc, 
Prejtej, Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice. Pôvodne plánova-
né lokality za Váhom neschválili. 
Projekt má vylepšiť komunálnu čistiareň v Dubnici n/Váhom, 
prebuduje čistiareň v Ilave na centrálnu čerpaciu stanicu. Trasa 
bude mať takmer 40 tisíc metrov gravitačnej kanalizácie, 15 čer-
pacích staníc a 7 991 metrov výtlačného kanalizačného potrubia. 
V rámci projektu sa vybuduje 13 891 metrov vodovodného po-
trubia, na ktoré sa napojí vyše 3 200 obyvateľov. 
Uskutočnilo sa aj výberové konanie na realizátora tejto veľkej a 
komplikovanej stavby. Generálnym dodávateľom bude firma Vá-
hostav. 
Sú predpoklady, že niektoré práce sa začnú už v tomto roku, ne-
vedno kedy a kde. Celá akcia bude dokončená v priebehu roka 
2015.

s ostatnými občanmi sa pýtal, 
prečo sa výrobňa nestavia pri 
inom lome, ktorý je blízko te-
raz budovaných ciest. 
Ivan Janke (Nozdrovice) po-
ukázal na súčasné znečistenie 
obce a upozornil, že materi-
ál z MŽP SR vôbec neobsahu-
je odpovede na jeho pripomi-
enky, najmä čo sa týka prípad-
nej havárie. 
Na tieto a ďalšie otázky dali od-
poveď Mgr. T. Šembera a Ing. 
M. Hronec hneď po ich polo-
žení. Niektoré z nich:
Bola spracovaná rozptylová 
štúdia, ktorá sa zaoberala po-
veternostnými podmienkami v 
území a súčasným znečistením 
ovzdušia. Okrem toho meteo-
rologická stanica Beluša je re-
prezentatívna na meranie sme-
ru vetrov aj pre Ladce a Koše-
cu. 
Z atlasu krajiny sa brali iba 
údaje, ktoré sú nemenné (ge-
omorfológia, geológia a pod.).
Odpovedali na pripomienky 
o znečisťovaní spodných vôd 
uvedením opatrení ako výstav-
ba nepriepustných vozoviek, 
dažďovej kanalizácie a pod. 
V ďalšej odpovedi uviedli niek-
toré výhody, ktoré obce budú 
mať po postavení výrobne. 
Podobne odpovedali na všet-
ky otázky, z ktorých niekto-
ré prítomných neuspokojili. 
V rámci ďalšej diskusie obča-
nia stále poukazovali na súčas-
né enviromentálne problémy 
obcí, osobitne miestnych čas-
tí a pravdepodobného zvýše-
ného znečisťovania po uvedení 
výrobne do činnosti. Z dôvo-
du týchto obáv ponúkli hostia 
ďalšiu obhliadku pre ozrejme-
nie technologického postupu 
výroby. 
Do diskusie sa zapojil aj staros-
ta Ladiec Ing. arch. Ján Remo, 
ktorý ozrejmil stavebný zákon 
a postavenie občanov ako i šta-
tutárnych zástupcov obce voči 
týmto zákonom. 
Starosta Košece Radomír Br-
táň sa vyjadril, že podobné ná-
zory zdieľajú aj občania Koše-
ce a zopakoval pripomienky už 
vznesené občanmi.

Školské prázdniny (2012 – 2013)
Jesenné prázdniny 31. október – 2. november 2012, vyučo-
vanie sa začína 5. novembra 2012
Vianočné prázdniny 24. december – 7. január 2013, vyučo-
vanie sa začína 8. januára 2013
Polročné prázdniny 1. február 2013, vyučovanie sa začína 
4. februára 2013 
Jarné prázdniny 25. február – 1. marec 2013, vyučovanie sa 
začína 4. marca 2013
Veľkonočné prázdniny 28. marec – 2. apríl 2013, vyučova-
nie sa začína 3. apríla 2013
Letné prázdniny 1. júl – 30. august 2013, vyučovanie sa za-
čína 2. septembra 2013



Dlhotrvajúce sucho spôsobi-
lo pokles spodných vôd, čo sa 
prejavilo i na cintoríne v Lad-
coch. 
Bolo potrebné prehĺbiť stud-
ňu, ale prehĺbením cca nad 8 
metrov vzniká problém s vyti-
ahnutím vody klasickým spô-
sobom. Je potrebné umiestniť 
studňu alebo čerpadlo nižšie, 
teda bližšie k hladine spodnej 
vody. 
Vzhľadom na to sa rozhod-
lo, že najvhodnejšiu polohu 
uprostred cintorína má stará 
studňa a preto bude najlepšie 
prehĺbiť a urobiť nanovo práve 

Z histórie obce
Vodná elektráreň v Ladcoch
Ladčianska vodná elektráreň vošla do histórie spriemys-
lovania Slovenska ako prvá tohto druhu.
Už v júni 1932 sa výstavba začala výkupom pozemkov, 
výstavbou príjazdových ciest a dvoch obytných domov.
Na prvom stavebnom úseku (v Dolných Kočkovciach) 
sa začali práce v auguste 1932 a ukončili sa v r. 1934.
Druhý úsek (prívodný a odpadový kanál) začali vbudo-
vať v septembri 1933 a ukončili v roku 1935.
Na treťom úseku (hydrocentrála, plťová komora, roz-
vodňa) sa začalo v septembri 1934 a ukončilo v roku 
1935. Práce uzavreli montážou elektrického zariadenia 
v roku 1936.
Prvý agregát uviedli do prevádzky 15. októbra 1936 a 
druhý 15. novembra 1936.
Pohnutá doba bola cez prechod frontu v 2. svetovej voj-
ne, kedy nacisti zdemolovali veľkú časť hate a budovy 
elektrárne. 
Stavba elektrárne bola dôležitá pre stále sa zvyšujúci do-
pyt po elektrickej energii, ale počas stavby zohrala aj so-
ciálnu úlohu – zvýšenie zamestnanosti počas zlých hos-
podárskych rokov. Veľkú zásluhu má aj v značnom za-
medzení dovtedy ničivým povodniam. 
Poznáme podrobne celú históriu našej ladčianskej elek-
trárne. Podrobne je zachytená v obecnej kronike. Žiaľ, 
nepoznáme jej súčasnosť odvtedy, ako bola privatizova-
ná. Jej nový majiteľ zamedzil akékoľvek informácie. Ško-
da, vždy sme si mysleli, že ladčianska hydrocentrála je 
tak trocha aj naša. 

Studňa na cintoríne vyhĺbená a vynovená

14. ročník Koyšových Ladiec
Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slo-
venskej ľúbostnej poézie sa bude konať v Ladcoch 19. ok-
tóbra 2012 v Dome kultúry. 
Súťaž je vypísaná pre III. kategóriu (dospelí občania do 50 
rokov) a IV. kategóriu (nad 50 rokov).
Organizátormi sú Klub priateľov poézie P. Koyša, Jedno-
ta dôchodcov na Slovensku, Považské osvetové stredisko, 
obec Ladce a Považská knižnica Považská Bystrica.

túto studňu. 
Pracovníci pracovnej skupiny 
pri obecnom úrade ručne ko-
pali šachtu (2 x 1,5 m do hĺb-
ky 2 metre), potom vytiah-
li starú hrdzavú rúru a nahra-
dili ju novou pozinkovanou 
(9 metrov). Takto sa dostali do 
hĺbky 11 metrov, kde by malo 
byť dostatok vody. Do betóno-
vej šachty je osadené čerpadlo 
a výtok vyvedený nad šach-
tu. Verím, že nanovo urobená 
studňa bude natrvalo zabezpe-
čovať dostatok vody. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta

Turisti na horách
Slovenský zväz technických športov ZO Cementáreň Ladce 
uskutočnil ďalšie turistické akcie: 
Dňa 28.07.2012 bol výstup na Ostrú (1 247 m n.m.) vo Veľkej Fa-
tre. Výstup začal z obce Blatnica a odtiaľ cez Blatnickú dolinu a 
Juliášovú dolinu na vrchol Ostrej. Za krásneho počasia sa pri zo-
stupe 38 turistov v sedle Ostrej rozdelilo, jedna skupina zostúpi-
la do Blatnice po chodníku Janka Bojmíra a druhá cez Ľubenú (1 
419 m n.m.) a Tlstú (1 373 m n.m.). Trasu dlhú 16 km s prevýše-
ním 800 – 1 000 m zdolali za 9 hodín.
Dňa 25. augusta 2012 turisti urobili výstup na Šíp ( 1 170 m n.m.) 
v Malej Fatre smerom na Oravu. Výstup sa začal z obce Stanko-
vany, Škútovskou dolinou do Žaškovského sedla na vrchol Šípa. 
Odtiaľ bol zostup cez zadný Šíp a Podšíp k rieke Orava a cez zá-
vesnú lávku nad riekou Orava na železničnú zastávku Kraľovany. 
Trasa bola dlhá 17 km s prevýšením 750 m a za krásneho počasia 
ju zvládlo 38 turistov.                                Ing. Jozef Remo, predseda ZO

Po polstoročí
Dňa 7. septembra t.r. sa v Lad-
coch stretlo 24 päťašesťdesiat-
nikov, aby si zaspomínali na 
rok 1962, keď skončili deviaty 
ročník základnej školy. 
Neopakovateľné pocity si pod-
manili serióznych, zväčša še-
divých dôchodcov, ktorí pred 
rokmi zamestnávali pedagó-
gov, vrátane prítomného tried-
neho učiteľa.
Spomínali aj na dvanásť spo-
lužiakov a niektorých učiteľov, 
ktorí medzitým zomreli. Spo-

lužiak – kňaz, slúžil za nich v 
ladčianskom kostolíku záduš-
nú svätú omšu.
Aké puto ich viedlo, že prišli 
roztrúsení po celom Slovensku 
a jeden až zo zámoria? Roky 
strávené spoločne v školských 
laviciach sú nezabudnuteľné. 
Ako bolo vidieť, nevymazalo 
ich ani polstoročie. Boli hlav-
nou témou rozhovorov – spo-
mienok po celé príjemné od-
poludnie a večer. 
Stretnú sa aj o päť rokov?



V učilišti 152 žiakov
Z otváracieho výkazu na 
začiatku školského roka 
2012/2013 Odborného uči-
lišťa internátneho v Ladcoch, 
ktorý nám poskytol zástupca 
riaditeľa školy Mgr. M. Sňah-
ničan sme sa dozvedeli, že v 
škole je 152 žiakov, z toho 84 
chlapcov a 68 dievčat. Prvý 
ročník navštevuje 66, druhý 
57 a tretí 20 učňov. Podľa pro-
fesií je v škole 23 murárov, 12 
maliarov, 15 stolárov, 16 zá-

Ako sa deti učili chrániť prírodu
Jednu vec sa naučíme,
že prírodu neničíme.

Vtáky, chrobáky, motýľ, kvet,
tvoria s nami jeden svet.

V takomto znení a bezprostredným zážitkovým učením sme de-
ťom našej Materskej školy chceli priblížiť krásu a tajomstvá prí-
rody. Preto sme pre staršie deti zorganizovali celodenný výlet na 
chatu Muflón. Deti boli nadšené, niektoré až tak, že nemohli v 
noci zaspať. Ekopozorovania a ekohry sme uskutočňovali s deť-
mi už počas školského roka. Ale ísť spoločne s kamarátmi na cha-
tu, to je niečo úplne iné. Mať svoj vlastný batoh s opekačkou, ma-
škrtami a so svojimi malými tajomstvami ako dospeláci, to sa 
ráta. V krásnom počasí nás autobus cementárne vyviezol hore a 
hneď sme zažili prekvapenie – pekná srnka akoby nás chcela pri-
vítať v lese. Všetky deti boli oboznámené s tým, že sme prišli do 
lesa na návštevu. Tu majú svoj domov zvieratká, chrobáky, vtáky 
i motýle. Každý vie, že na návšteve by sa mal správať slušne. Po 
vytúženej opekačke sa deti vybrali na turistickú vychádzku spo-
jenú s pozorovaním. Tu mali možnosť vidieť, ako vyviera studi-
enka, ako vyzerá naozajstný krmelec so senom i vo válovci vysy-
pané gaštany a prečo je tam soľ. Poznávali a rozlišovali ihličnaté a 

Vítame nových učiteľov v ZŠ
V tomto školskom roku prišli na našu Základnú školu 
noví vyučujúci: Mgr. Erika Zahradníková, Mgr. Miro-
slava Bartáková, Mgr. Viera Ševčíková, Mgr. Ľudmi-
la Tancerová, Mgr. Veronika Janošíková a Mgr. Mar-
ta Samašová.
Vítame ich v škole i v obci a želáme im, aby sa v Lad-
coch cítili dobre, aby mali úspech v pedagogickej prá-
ci a porozumenie u rodičov i ostatných občanov.

Nový školský rok v Základnej škole
močníkov, 19 záhradníkov, 
služby a domáce práce navšte-
vuje 32 žiakov a za kuchárov 
sa učí 35 – teda najviac žiakov. 
O vyučovanie a odborné 
predmety sa stará 34 peda-
gogických zamestnancov a o 
chod školy 14 nepedagogic-
kých pracovníkov. O výcho-
vu v internáte sa starajú 3 za-
mestnanci, ktorí tu vedú do-
vedna 24 žiakov (11 dievčat a 
13 chlapcov).

listnaté stromy, cez lupy i mikroskopy pozorovali mravčeky, sto-
nožky, bystrušky, kvietky. Počúvali, ako šumí les a spievajú vtá-
čiky. Po turistickej prechádzke deti zažili aj kus rozprávky, keď 
okolo chaty behal „vlk“, ktorý zháňal „Červenú čiapočku“ a obja-
vila sa „Ježibaba“, ktorá sa hnevala, že ju deti zobudili. 
Na chate deti úspešne absolvovali kvíz a hádanky z lesa. Pri zá-
bave veru aj vyhladli a dobre im padlo zamaškrtiť si na tvaroho-
vých rezancoch, ktoré im poslali kuchárky z MŠ. 
Po skončení výletu boli deti šťastné a zážitky ešte dlho v nich re-
zonovali. My sme dúfali, ako sa hovorí, že dobrá vec sa podarila. 
Chceli sme, aby sa deti naučili prírodu chrániť a vážiť. 

Irena Gajdošíková

Základná škola v Ladcoch začala nový školský rok s 207 žiak-
mi, z čoho je 113 dievčat a 94 chlapcov. 
V I. stupni je 82 žiakov, II. stupeň navštevuje 125 žiakov. Školský 
klub má 2 oddelenia so 40 deťmi.
Jednotlivé triedy povedú triedni učitelia (v zátvorke počet žia-
kov):

1. Mgr. Erika Zahradníková (24)
2. Mgr. Miroslava Bartáková (22)
3. Mgr. Viera Ševčíková (19)
4. Mgr. Jarmila Šelingová (16)
5. Ing. Lenka Dideková (26)
6. Ing. Katarína Šibíková (22)
7.A Mgr. Jana Štrbíková (12)
7.B Mgr. Šárka Adamcová (16)
8. Mgr. Bronislava Majtánová (26)
9. Mgr. Tomáš Struňák (25)

Bez triednictva budú Ing. 
Martina Kozlíková, Mgr. Ľud-
mila Tancerová, Mgr. Veroni-
ka Janošíková, Mgr. Marta Sa-
mašová. Externý učiteľ je Mgr. 
Marián Babjak (kňaz). Vycho-
vávateľky v školskom klube sú 
Jarmila Gabková a Bc. Daniela 
Koňuchová.

Upozornenie!
Upozornenie pre rodičov a verejnosť, že webová 
stránka základnej školy z technických príčin ne-
funguje z dôvodu zmeny webovej lokality. Nie je 
to chyba školy! Na obnovení stránky sa pracuje. Za 
pochopenie ďakujem! 

riaditeľka ZŠ

Redakčný (Mgr. Veronika Janošíková)
Počítačový (Ing. Jozef Záhradník)
Divadelný krúžok (Mgr. Šárka Adamcová)
Tvorivá dielňa (Mgr. Mária Šelingová)
Enviromentálny (Mgr. Miroslava Bartáková)
Anglický jazyk (Mgr. Miroslava Bartáková)
Mažoretky (p. Jarmila Gabková)
Tanečný (Mgr. Ľudmila Tancerová)
Strelecký (p. Ján Fabo)
Kalkuláčik (Ing. Katarína Šibíková)
Šéfkuchári (Ing. Katarína Šibíková)
Pohybové hry (Mgr. Viera Ševčíková)
Športový krúžok (Bc. Daniela Koňuchová)
Budem vedieť pravopis (Mgr. Jana Štrbíková)
Zábavná chémia (Ing. Lenka Dideková)
Matematický krúžok (Ing. Martina Kozlíková)
Mladí kuchári (Ing. Martina Kozlíková)

Záujmové krúžky v Základnej Škole
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Futbal po 7. kolách
Dospelí sú po 7. kolách s 3 víťaz-
stvami, 4 prehrami a skóre 9 : 13 s 
12 bodmi na 10. mieste. Po 3 góly 
strelili Bezák a Martinka, 2 dal E. 
Mrážik a 1 pridal Mikuška. Muž-
stvo vstúpilo do súťaže domácim 
víťazstvom 3 : 0 nad Podolím. O 
týždeň nato po odovzdanom vý-
kone prehralo vo V. Uherciach 
4 : 0. V treťom kole opäť rozdie-
lom triedy zdolali Ilavu. V zápa-
se na pôde Zemianskych Kosto-
lian viedli po 25 minútach 0 : 2, 
súper sa gólom v závere polča-
su vrátil do hry. Do druhého pol-
času nastúpili domáci i s podpo-
rou rozhodcovskej trojice, ktorá 
mala na každé mužstvo iný me-
ter. Svoj deň nemal ani náš bran-
kár a tak zápas skončil víťazstvom 
domácich v pomere 4 : 2. V pia-
tom kole utrpeli doma proti M. 
Čausi krutú, ale zaslúženú prehru 
0 : 4. Túto odčinili v Cigli, kde v 
zdecimovanej zostave zvíťazili 0 : 
1. Tento bodový zisk mali potvr-
diť v domácom zápase proti S. Tu-
rej, no nestalo sa tak. Chlapci i na-
priek dobrému výkonu podľahli 
súperovi 0 : 1. Veríme, že chlapci 
pred zimnou prestávkou nazbie-
rajú dostatok bodov na pokojnú 

Dňa 29. septembra sa začali 
stolno-tenisové súťaže
V ročníku 2012/2013 TJ Tatran 
cementáreň Ladce bude mať v 
stolno-tenisových súťažiach opäť 
tri družstvá. V oblastnej 7. lige C 
– družstvo, v oblastnej 5. lige B – 
družstvo a v krajskej stolno-teni-
sovej lige A – družstvo. V tomto 
ročníku majú k dispozícii týchto 
hráčov (podľa abecedy): Gajdošík 
Peter, Hrehor Jozef, Hrevuš Ivan, 
Hrevuš Ľuboš, Hromek Vladimír, 
Jankovský Vladimír ml., Kalus 
Pavol, Kvasnica Dušan, Kvocera 
Martin, Letko Vladimír, Michal-
cová Eva, Popelka Anton, Popel-
ka Viliam st., Sendrei Július, Sňa-
hničan Miroslav, Štepanovič Filip, 
Švihel Jozef, Tomanica Miroslav, 
Uhlík Marek.

Vyžrebovanie súťaží (do decem-
bra 2012):
4. liga:
29.09.2012 TJ Ladce A – ŠKST 
Bošany A
29.09.2012 TJ Ladce A – STK Klá-
tová Nová Ves B
06.10.2012 STK Bánovce n/B A – 
TJ Ladce A
06.10.2012 STK Tren. Teplá B – 
TJ Ladce A
13.10.2012 TJ Ladce A – TTC 
Pov. Bystrica B
27.10.2012 TJ Ladce A – STK 
Veľké Uherce B
27.10.2012 TJ Ladce A – TJ Sokol 
Handlová A
17.11.2012 STK Orol Otrhánky A 
- TJ Ladce A
17.11.2012 STK Tevos Partizán-
ske C - TJ Ladce A

Tunežice opäť vyhrávajú
Napriek tomu, že Tunežice vyhrali súťaž pred druhou Ledni-
cou s náskokom štyroch bodov, do II. triedy po neoprávne-
nom zásahu ObFZ dve kolá pred koncom súťaže postúpila 
druhá Lednica. 
Doteraz kompetentní páni z ObFZ nevysvetlili, prečo je tomu 
tak. My sme sa ale nevzdali a podali sme sťažnosť na ZsFZ, kto-
rý nám alibisticky ako nadriadený orgán ObFZ v krátkosti na-
písal, že on s tým nič nemá. Následne sme napísali na SFZ ako 
najvyššiemu futbalovému orgánu žiadosť o prešetrenie postupu 
ObFZ. SFZ nám v štvorstranovej odpovedi hneď na úvod ozná-
mil, že nemá oprávnenie meniť rozhodnutia ObFZ, pretože ne-
existuje prepojenie (SFZ riadi asi len Bratislavu, oblasť Považ-
ská Bystrica asi riadi Ulanbátar...). A záverom nám odporučili, 
ak považujeme rozhodnutie ObFZ za nezákonné alebo odporuj-
úce stanovám, môžeme požiadať Okresný súd o jeho preskúma-
nie. Presvedčili sme sa na vlastnej koži, ako na Slovensku funguje 
Fair play a Spojme sa pre futbal. Do ročníka 2012/2013 nastúpilo 
mužstvo TJ Tatran Tunežice značne oslabené v dôsledku krivdy 
zo strany ObFZ a následnej straty motivácie. Do Ladiec sa vrá-
tili Šedík, Podmaninec, na hosťovanie do Košeckého Podhradia 
odišiel Hriadel, aktívnu činnosť ukončili Machala, Hudec, Filiač, 
dlhodobo zranený Habánek J. a do prípravy sa nezapojil Habá-
nek Michal. Z týchto dôvodov bol rozpačitý začiatok súťaže, keď 
mužstvo Tatran Tunežice dvakrát doma prehralo: Kameničany 0 
: 1, Prejta 1 : 3 (gól Habánek Milan). Potom sa mužstvo vzcho-
pilo a trikrát po sebe zvíťazilo. V Pruskom 1 : 2 (Habánek Mi-
lan, Suran), doma s Červeným Kameňom 1 : 0 (Suran), v Tŕstí 0 
: 1 (Kandráč E.) a doma so Zubákom 7 : 0 (Habánek 3, Kandráč 
3, Suran).                         Ing. Anton Machala, Radovan Hofstädter

prípravu. 
Dorast má po 6 kolách najlepšie 
umiestnenie z našich družstiev. 
4-krát zvíťazili a 2-krát prehrali so 
skóre 18 : 11 a s 12 bodmi je na 
4. mieste 1. triedy dorastu. Muž-
stvo vedú Peter a Jozef Jakušov-
ci, vedúcim družstva sú Adam Še-
dík a Martin Gach. V úvodných 6 
kolách až 4 hráči dostali červenú 
kartu. Je na hráčoch samotných, 
aby si vstúpili do svedomia a pre-
hodnotili svoje chovanie na tráv-
niku. Starší žiaci začali súťaž pod 
vedením Jakuba Machalu, ktoré-
mu vedúci mužstva chýba. Chlap-
com patrí po 6 kolách 10. miesto. 
Za 2 víťazstvá a 4 prehry nazbie-
rali spolu 6 bodov pri skóre 9 : 24. 
Výsledky družstva sú ovplyvne-
né skutočnosťou, že až 6 chlapcov 
prešlo do kategórie dorastencov a 
na ich miesto sme museli doplniť 
hráčov narodených v ročníkoch 
2001 a 2002, pretože ročník 1998 
je zastúpený len 3 hráčmi a ročník 
1999 dokonca iba dvoma. 
Mladší žiaci sa učia futbalovému 
umeniu pod taktovkou dvojice 
trénerov J. Agafon a P. Martinka. 
Trénujú dvakrát do týždňa.

Ing. F. Gach

01.12.2012 TJ Ladce A – ŠKST 
Dubnica n/V A
01.12.2012 TJ Ladce A – MKST 
Nová Dubnica B
15.12.2012 Keraming-Kubran TN 
C - TJ Ladce A
15.12.2012 Keraming-Kubran TN 
D - TJ Ladce A

5. liga
5.10. 2012 Ladce B – Pružina A
12.10.2012 N. Dubnica C - Lad-
ce B
19.10.2012 Ladce B – D. Maríko-
vá A
26.10.2012 Slovan PB A - Ladce B
02.11.2012 Ladce B – Udiča A
09.11.2012 TTC PB C - Ladce B
16.11.2012 Ladce B – Domani-
ža A
23.11.2012 Bolešov A - Ladce B
30.11.2012 Ladce B – Dolné Koč-
kovce A
07.12.2012 Dubnica B - Ladce B
14.12.2012 Ladce B – TTC PB D

7. liga
12.10.2012 Ladce C – Dohňany A
19.10.2012 Milochov A - Ladce C
26.10.2012 Ladce C – Klobušice B
02.11.2012 Šebešťanová A - Lad-
ce C
09.11.2012 Ladce C – OZ Lysá B
15.11.2012 N. Dubnica E - Lad-
ce C
23.11.2012 Ladce C – Sedmerov-
ce B
30.11.2012 Nozdrovice B - Lad-
ce C
07.12.2012 Ladce C – TTC PB F

Belušania vyhrali Memoriál P. Petríka
V sobotu 28. júla Železnice SR a 
TJ Tatran cem. Ladce usporiada-
li turnaj „starých pánov“ Memo-
riál P. Petríka, ktorý v tomto roku 
vyhrali Belušania po výsledkoch:
Ladce – Ilava 3 : 5

Visolaje – Beluša 1 : 5
Ladce – Visolaje 4 : 2
Beluša – Ilava 4 : 2
Za Ladce 6 gólov strelil Michal 
Habánek a stal sa najlepším strel-
com turnaja. 

Ďalšie číslo Ladeckých zvestí
V čísle 6 nájdete články venované 
modernizácii železnice, výstavbe 
kanalizácie a vodovodu, prehľad 
o okrúhlych výročiach v obci Lad-
ce (a Tunežice) v roku 2013, sprá-
vu zo zasadania obecného zastu-
piteľstva a i. V tomto čísle bude 
aj správa z hodnotiacej schôd-
ze SZZP a ich bohatej činnosti v 
roku 2012.
Číslo 6 – 14. decembra 2012


