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Vážení spoluobčania!
Vianoce, sviatky pokoja a mieru presvetľujú a pretepľujú pochmúrne 
a často sychravé počasie konca roka a robia z neho jedno z najradost-
nejších období, na ktoré sa všetci tešíme. 
Vianoce sú sviatkami zrodu novej nádeje, sviatkami rodiny a synony-
mom tepla domova. Pri sviatočnom stole plnom hojnosti sa stretáva 
rodina v atmosfére pokoja a sviatočnej pohody. 
Želám vám preto bohaté vianočné sviatky, aby sa pri vašom sviatočne 
prestretom stole stretla celá vaša rodina v atmosfére lásky a pokoja. 
Do nového roku 2013 vám želám veľa úspechov, veľa splnených oča-
kávaní a dobrých predsavzatí.
Pre našu obec si želám dostatok finančných zdrojov, aby sme mohli 
pokračovať vo všetkých činnostiach a prácach v prospech občanov. 
V budúcom roku nás čakajú mnohé stavebné aktivity, ktoré sa do-
tknú doterajšieho pokojného stavu v obci. Bude sa realizovať stavba 
kanalizácie a vodovodu, čo si vyžiada od nás všetkých veľa trpezlivos-
ti a dobrej vôle. V budúcom roku by sa mala začať aj stavba nového 
kostola i novej predajne potravín. 
Verím, že rok 2013 bude pre našu obec úspešným rokom. 
Želám Vám veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

Čas veľkej stavby
Projekt financovaný Európskou úniou prostredníctvom kohézneho 
fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie. 
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
v regióne Ilava. 
Riadiacim orgánom celej stavby je Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky.  
Projektantom stavby je SWECO Hydroprojekt, a.s. Brno. 
Zhotoviteľ: Váhostav – SK, a.s. Žilina
Obstarávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Stavebný dozor majú AP Investing, s.r.o., Doprastav, a.s. Bratislava.
Celkový investičný náklad je 65 399 821 eur, z toho dotácia EÚ 
43 413 161 eur. 
Začiatok výstavby: december 2012 
Ukončenie výstavby: december 2015

Poslanci v novembri
V prvom bode zasadania obecného 
zastupiteľstva 28. novembra t.r. sa 
zaoberalo žiadosťou firmy LODEN, 
s.r.o. z Košeckého Podhradia o odk-
úpenie stavebného pozemku na vý-
stavbu predajne potravín a mäsa v 
obci Ladce. Ide o pozemok za no-
vinovým stánkom, kde sa obec už 
viac rokov usiluje o výstavbu takejto 
predajne. Tento pozemok je určený 
na výstavbu predajne potravín už v 
urbanistickej štúdii z roku 2005.
Predajňa bude maž odbytovú plochu 
cca 250 m2 a bude v nej dostatok 
miesta pre štandardný nákup i do vo-
zíka. Okrem predajne potravín bude 
vybudovaná aj samostatná predajňa 
mäsa. O prevádzkovateľa predajne sú 
záujemcovia.
Súčasťou stavby bude parkovisko pre 
cca 20 osobných automobilov a pre-
mostenie Lúčkovského potoka. 
Poslanci návrh jednomyseľne schvá-
lili. Ďalej obecné zastupiteľstvo 
schválilo odpredaj pozemku M. Mar-
tinákovi pod výstavbu terasy.
V prípade žiadosti A. Šestáka o od-
predaj humna za poštovým úradom 
poslanci rozhodli humno pre zlý stav 
zbúrať a pozemok rodine A. Šestáka 
odpredať. Potom schválili bezplatný 
prenájom veľkej sály DK materské-
mu centru Mimčo na usporiadanie 
vianočnej besiedky 18. decembra t.r..
OZ vzalo na vedomie návrh zmeny 
VZN o daniach takto: 
- Dane z nehnuteľností sa v zásade 
nemenia
- Poplatok za likvidáciu domového 

odpadu sa zvyšuje o dve eurá za rok a 
osobu, čo kopíruje trend zvyšovania 
odpadov a nákladov za ich likvidáciu
- Poplatok za chovanie psa v rodin-
ných domoch sa zvyšuje z 2 eur na 
5 eur a psov chovaných v bytových 
domoch z 5 na 10 eur. 
OZ zobralo na vedomie návrh plá-
nu hlavného kontrolóra na 1. polrok 
2013 a jeho stanovisko k návrhu roz-
počtu, ktorý odporúča prijať. 
Ekonómka obce Ing. Černotová 
predložila návrh rozpočtu na rok 
2013. Vzhľadom na výpadok podie-
lových daní je zostavený ako vyrov-
naný len za cenu výrazných škrtov. 
Napriek tomu, ak sa naplní prognóza 
Ministerstva financií o daňových prí-
jmoch a nedôjde k ďalšiemu výpad-
ku daní oproti očakávaniam, bude 
obec hospodáriť s vyrovnaným  roz-
počtom, aj keď pri všetkej skromnos-
ti. Takýto podvyživený rozpočet má 
okrem iného aj také následky, že obec 
nemôže obnoviť už veľmi zastaraný 
obecný traktor a osobné auto. 
Kapitálové výdavky vo výške 47 424 
eur pôjdu všetky na splácanie úveru. 
V obci bude dosť stavebných akcií 
– výstavba kanalizácie, vodovodu, 
predajne potravín a výstavba kostola. 
Návrh rozpočtu je zverejnený na 
úradných tabuliach.
Na záver poslanci zobrali na vedomie 
návrh programového rozpočtu na 
roky 2013- 2015. Materiály si môžete 
pozrieť na obecnom úrade. 

Ing. arch. Ján Remo 
starosta obce

Rozlúčka so starým rokom 2012
Križovatka v Ladcoch 31. 12. 2012 – 1. 1. 2013
Príďte už tradične privítať nový rok 2013 na križovatku v Lad-
coch, navzájom si priať, aby rok, ktorý prichádza, sme prežili v 
zdraví a spokojnosti. 
Stretnutia na križovatke sa stali symbolom spolupatričnosti, 
vzájomnej dôvery a súdržnosti občanov Ladiec. 
Na vašu účasť aj v tomto roku sa tešia poslanci obecného zastu-
piteľstva, starosta obce a organizátori.

Adventný veniec
Žiaci Odborného učilišťa internátneho sa, za pomoci svojich majstrov 
odborného výcviku, rozhodli adventné obdobie preniesť aj do pracov-
ných aktivít a spoločnými silami vytvorili adventný veniec, ktorý sa stal 
súčasťou nádvoria Obecného úradu v Ladcoch. 
V tomto predvianočnom období, kedy majú všetci k sebe akosi bližšie, 
spojil tento projekt viaceré učebné odbory. Práca to bola náročná, ale 
radosť všetkých zúčastnených z hotového výrobku bola o to väčšia. 



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Situačná správa o usilovných stavebníkoch
Nasmerujte svoje prechádzky do novosatvoriacej 
ulice Za kaštieľom. Poteší vás slovenská usilovnosť 
pri pohľade na domy, do ktorých sa už takmer dá 
sťahovať.
Strohá štatistika vývoja tejto lokality hovorí:
Odpredalo sa 19 pozemkov, 12 domov je takmer ho-
tových – uzavreté objekty, z toho 2 aj s fasádou, 2 
domy sú rozostavané, 5 domov nemá vydané staveb-
né povolenie a pozemky sú dodnes prázdne. 
Základnou podmienkou pre funkčnosť postavených 
domov sú inžinierske siete. Na ulici je vybudovaná 
elektrická sieť podzemným káblom, čiastočne verej-
né osvetlenie, vodovod a plynovod. Treba vybudovať 
kanalizáciu a dokončiť cestu. Na ceste sú uložené zá-
kladné podsypové (podkladné) vrstvy, zabezpečené 
sú obrubníky, ktoré by sa mali osadiť v roku 2013.

Dar obecnej knižnici
Obecná knižnica v Ladcoch 
a s ňou aj všetci čitatelia ďa-
kujú p. Čepelovej z kníhku-
pectva v Považskej Bystrici 
za dar 12 kníh v celkovej 
hodnote 104 eur. 
Medzi knihami boli aj knihy 
Z. Urbaníkovej „Stalo sa mi 
všetko“ a „Vzťahová níž“, J. 

Harrisovej „Modroočko“, P. 
Coella „Víťaz je sám“, M. Ďu-
ranovej „Skap!“, T. Brezinu 
„Prízraky bez tváre“ a „Noc 
chodiacich múmií“ i kniha 
„Vodník a mlynársky tova-
riš“. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprá-
cu pri nákupe a výbere kníh. 

Dve zasadania
Prvé zasadanie obecného zastupi-
teľstva, o ktorom vás budeme in-
formovať, bolo 25. septembra t.r. 
za plnej účasti poslancov. 
Poslanci vzali na vedomie tieto 
body rokovania:
- Prehľad o čerpaní rozpočtu na 2. 
štvrťrok 2012
- Žiadosť Urbárskeho spoločen-
stva Tunežice o súdne vymáhanie 
prinavrátenia cesty cez lom do 
vlastníctva obce
- Návrh dodatku – zmeny VZN o 
dani z ubytovania
- Informáciu o preložení zberné-
ho dvora
- Správu hlavného kontrolóra 
obce (júl, august, september).
V ďalšom rokovaní poslanci 
schválili návrh na úpravu rozpoč-
tu č. 3 na rok 2012. 
Rovnako schválili zámer odpre-
dať pozemok parcely KN 121/3 o 
výmer 9,798 m2 žiadateľke Jane 
Janešíkovej, Ladce, Záhradná 149.
Neschválili dlhodobý prenájom 
nevyužívaného skladu Materskej 
školy. 
Na zasadaní 23. októbra 2012 
boli prítomní 7 poslanci (2 neprí-
tomní – ospravedlnení).
Vzali na vedomie:
- Informáciu k vysporiadaniu ces-
ty cez lom Tunežice
- Správu hlavného kontrolóra 
obce za mesiac október
- Prehľad o čerpaní rozpočtu za 
III. štvrťrok t.r.
Schválili na predchádzajúcom za-
sadaní prerokovaný odpredaj po-
zemku žiadateľke Jane Janešíkovej 
a stanovili cenu na 20 eur za 1 m2. 
V ďalšom rokovaní schválili pre-
daj pozemku o výmere 9,7 m2 žia- 
dateľovi Michalovi Martinákovi, 
Ladce, Záhradná 149.
Zastupiteľstvo schválilo bezplatný 
prenájom priestorov DK Rodičov-
skému združeniu ZŠ na školský 
rok 2012 – 2013.
Prerokovali a schválili zámer 
dlhodobého prenájmu nebyto-
vých priestorov v DK pre zriade-
nie masážneho salónu žiadateľke 
Márii Pikálkovej, Ladce, Ľudovíta 
Štúra 265.
Poslanci zamietli poskytnutie fi-
nančného príspevku ZOSZZP 
Ilava na usporiadanie športových 
hier zdravotne postihnutých 
(obec môže poskytnúť iba vecné 
dary). 

Narodené deti:
Dominik Vidlák

Dominikovi želáme zdra-
vie, šťastie – rodičom pote-
šenie a spokojnosť zo svojho 

potomka. 

Zomreli:
Helena Miháliková (82)

Viktor Riečičiar (67)
Helena Pastieriková (76)

Elena Grečná (67)
Emil Habánek (79)
Jaroslav Rác (54)

Viktor Melicher (80)
Milan Makoš (56)

Slávka Malenčíková (59)
Rudolf Faturík (70)

Anna Kaššaková (67)

Smútime spolu s pozost-
alými a vyslovujeme im 
úprimnú a hlbokú sústrasť.

Jubileá 

90 rokov
Ondrej Chovanec 

(6. decembra 1922)

85 rokov
Ján Kucharík 

(26. január 1928)
Antónia Zajacová 
(7. február 1928)

80 rokov
Ján Porubčan 

(9. decembra 1932)
Terézia Kupková 

(22. decembra 1932)

Jubilantom želáme šťastné 
ďalšie roky, aby ich užívali 
v zdraví a v láske svojich 

najbližších.

Ak finančná situá-
cia Obecného úra-
du dovolí, ďalšie 
číslo (1/2013) vyjde 
8. februára 2013.



Koridor Ladce – súčasný stav
Ku dňu 30.11.2012 odovzdali do užívania nasledovné objekty:
Nové koľaje, výhybky a návestidlá riadené výpravcom počítačo-
vým systémom SIMIS W z novej dopravnej kancelárie. Osvetle-
nie stanice, staničný rozhlas, informačný systém na nástupištiach 
1 a 2, ktoré sú v dĺžke 250 m. Pre prácu v zime sú výhybky ohrie-
vané elektricky, zapínanie riadi podľa poveternostných podm-
ienok počítač. Stanica je vybavená protipožiarnym systémom 
ochrany a novým rádiovým systémom spojenia. 
Všetky systémy pre obsluhu riadenia stanice odovzdajú do urče-
ného termínu. 
Vzhľadom na to, že sa budú robiť úpravy vnútorných a vonkajších 
priestorov staničnej budovy, nebude dokončené plynové vykuro-
vanie. Čakáreň pre cestujúcich je vybavená novým informačným 
systémom a bude vzhľadom na úpravy staničnej budovy daná do 
predčasného užívania s obmedzeniami podľa stavebných prác. 
Koľajisko vlečky je ovládané výpravcom cez počítač, avšak jazdy 
vlakov na týchto koľajniciach budú až po dokončení zmluvných 
vzťahov zo ŽSR. 
Naďalej budú prebiehať úpravy okolitého terénu celej stanice a 
výsadba zelene. Všetky práce budú ukončené v jarných mesia-
coch roku 2013.

P. Fatura

Kaderníctvo a kozmetika v dome kultúry
Kaderníctvo a kozmetika DENA sa presťahovalo do Domu 
kultúry. Poskytne vám:
Dámske a pánske kadernícke služby
V kozmetickej časti ošetrenie tváre, pedikúru, lymfodre-
náž, tetovanie a modeláž nechtov. 

Otváracie hodiny v pracovné dni:
Párny týždeň: 10.00 – 18.00 hod.

Nepárny týždeň: 08.00 – 16.00 hod.
Soboty na objednávku.

Výročia 2013
V roku 2013 si pripomeni-
eme okrúhle výročia týchto 
významných udalostí týkaj-
úcich sa našej obce:
1663 – Turci vypálili Ladce 
a Tunežice i ďalšie obce na 
strednom Považí
1698 – z tohto roku je naj-
staršia známa pečať obce
1813 – historicky najväčšia 
povodeň na Váhu (200 ro-
kov)
1883 – poštátnenie školy v 
Ladcoch
1883 – do prevádzky dali 
železnicu na trati Trenčín – 
Žilina
1888 – uzákonenie rybár-
skych práv
1893 – stavba prvej školy v 
Ladcoch
1913 – stavba školy v Tune-
žiciach (100 rokov)
1918 – Koniec prvej sve-
tovej vojny. V Kragujevaci 
zastrelili Štefana Bednárika.
1928 – v Tunežiciach sa na-
rodil významný slovenský 
jazykovedec Ladislav Mi-

kuška
1928 – hasičský zbor kúpil 
prvú motorovú striekačku
1933 – postavenie výrobne 
bauxitového cementu
1938 – zavedenie elektric-
kého prúdu do Tunežíc
1938 – postavenie prvých 
dopravných značiek v obci
1953 – otvorili nový Kultú-
ry dom v Ladcoch
1953 – ustanovenie Zboru 
pre občianske záležitosti
1958 – založenie JRD v Tu-
nežiciach
1958 – celoobecné JRD v 
Ladcoch
1963 – v Závodnom klube 
vyšli prvé ladčianske noviny
1973 – v novej budove zá-
kladnej školy sa začalo vy-
učovanie 
1988 – elektrifikácia želez-
nice
1988 – plynofikácia prvého 
domu v Ladcoch
1993 – vznik SR
1993 – založená Matica slo-
venská v obci Ladce

Farský občasník
Vyšlo prvé číslo (jesenné) lad-
čianskeho farského občasníka 
„U nás“. Osem strán textov a 
farebných fotografií informu-
je o živote farnosti v Ladcoch, 
záujmovej činnosti, obsahuje 
i zamyslenia sa nad životnými 
problémami.

„U nás“ pripravila redakčná rada, v ktorej je duchovným 
recenzorom Mgr. Marián Babjak, redaktorkou Janette 
Šedová Janušková, fotografie a grafiku pripravil Martin 
Fatura a členovia tímu sú: Mária Ježová, Zuzana a Radka 
Zbínové, Majka Faturová, Zuzka Koyšová, Aďula F.
Mgr. Marián Babjak, administrátor farnosti, na úvod do 
prvého čísla napísal (časť):
Milí farníci,
od založenia farnosti už uplynul rok. Nie je to málo ani veľa, 
avšak bolo by dobré trochu bilancovať a obzrieť sa za uply-
nulým rokom. Toto je aj cieľom nášho občasníka, ktorý bude 
plniť funkciu informovať vás o dianí vo farnosti. Jeho úlohou 
nie je zozbierať všetky podrobné informácie, ale rekapitulovať 
a pomôcť vzbudiť záujem o dianie vo farnosti. Tým, že farnosť 
je taká mladá a je v procese vznikania, je potrebné pomôcť 
nám všetkým, aby sme si jej existenciu nielen uvedomili, ale 
aktívne sa zapojili do tvorby nového spoločenstva. 



Dom kultúry opäťa privítal recitátorov
Celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej 
ľúbostnej poézie Koyšove Ladce 2012 sa konala 19. októbra t.r. 
už po štrnásty raz.
Do Ladiec prišlo 46 súťažiacich, ktorí recitovali v štyroch ve-
kových kategóriách básne popredných slovenských básnikov 
– klasikov i tých súčasných. 
V hodnotiacej porote pod vedením docenta Juraja Sarvaša, 
známeho slovenského herca a recitátora, zasadli Mgr. Mária 
Schlosserová, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Beata Kvaššayová, 
PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., Anton Baláž a Janka Poláková. 
Konečné umiestnenie súťažiacich:

I. kategória
1. Ivana Vallenfelsová (ZŠ P. 
Bystrica)
2. Simona Šebeňová (Gymnázi-
um Bánovce n/B)
3. Hana Hasidlová (Gymnázi-
um N. Mesto n/V)
II. kategória
1. Adam Bajo (ZUŠ N. Dubni-
ca)
2. Peter Kováčik (Gymnázium 
P. Bystrica)
3. Michaela Chovancová (Gym-
názium P. Bystrica)
Cenu Klubu priateľov poézie 
Pavla Koyša získala Anita Trn-
ková z Gymnázia Púchov. 
Cenu starostu obce Ladce Pav-
lína Ovádková (Piaristické 
gymnázium Trenčín).
Cenu Považského osvetové-
ho strediska Adriana Šatková 
(Stredná umelecká škola Tren-
čín). Cenu Mariána Kováčika 
za výber textu Charlotte Ond-

Vody opäť bohatšie na ryby

Naša Základná škola a Koyšove Ladce
Aj v tomto ročníku sme mali 
možnosť vzhliadnuť a vypočuť 
mnoho talentovaných mla-
dých recitátorov, ktorým nie 
je cudzí ani prednes ľúbostnej 
poézie, ba práve naopak. 
Našu školu reprezentovala 
žiačka 9. ročníka Júlia Jamri-
chová s básňou od Jána Bottu 
Husiarka. 

Zaujímavo Koyšove Ladce 
ohodnotila Romanka Tvrdá 
z 9. ročníka: „Na tohoročnej 
súťaži mladí recitátori obe-
censtvo veľmi prekvapili, kon-
kurencia bola naozaj veľká. 
Znejúce verše ľúbostnej poézie 
pookriali naše srdcia, potešili 
dušu i myseľ.“

riciová (Gymnázium Púchov).
Ocenení recitátori dostali di-
plom a vecné ceny, ktoré do 
súťaže venovali obec Ladce, 
Považské osvetové stredisko 
Považská Bystrica, Ministerstvo 
školstva SR, Považská knižnica 
P. Bystrica. 
III. kategória
1. Dana Sobolová (K.N.Mesto)
2. Anna Mišurová (Ružombe-
rok)
IV. kategória
1. Dušan Danko (Nitra)
2. Anton Orlík (Považská Bys-
trica)
3. Jarmila Némethová (Dolný 
Kubín)
Cenu za výber textu získala 
Anna Gajdošíková z Púchova. 
Ocenení recitátori 3. a 4. ka-
tegórie dostali diplom a vecné 
ceny – knihy, ktoré do súťaže 
venovali: obec Ladce, Slovenský 
spisovateľ, Považská knižnica. 

Rybári Obvodnej organizácie SRZ Ilava každý rok zarybňujú 
vodné plochy a toky mladými ročnými i trojročnými rybami. 
Jednotlivé vodné plochy a toky sú od novembra t.r. bohatšie o 
tieto ryby:
Štrkovisko Ilava: 2 000 kg 
kapra 3-ročného, 800 kg kapra 
2-ročného, 75 kg šťuky ročnej 
35 – 45 cm a 38 ks šťuky 25 – 
28 cm z vlastného chovu
VN Tunežice: 700 kg kapra 
3-ročného a 30 kg šťuky 35 – 
45 cm a 50 kg amura.
Rameno Ladce: 700 kg kapra 
3-ročného a 45 kg šťuky ročnej 
35 – 45 cm.
Nosický kanál, úsek Ladce – 
Ilava: 600 kg kapra 2-ročného 
a šťuku 45 ks 8 – 13 cm z vlast-
ného chovu.
Nosický kanál, úsek Ilava – 
Dubnica n/V: 600 kg kapra 
2-ročného
Váh, úsek Ladce – Bolešov: 
45 000 ks podustvy a 1 000 ks 
pstruha potočného 9 – 12 cm.
Dúlov Štrková: 700 kg kapra 
trojročného
Podhradský potok: 4 500 ks 
pstruha potočného ročka a 50 

kg pstruha dúhového, kon-
zumného.
Porubský potok: 3 000 ks 
pstruha potočného ročka a 50 
kg pstruha dúhového, kon-
zumného. 
Tovarský potok: 3 000 ks 
pstruha potočného ročka. 
Celkovo sa nasadilo do vôd 
obvodnej organizácie: kapra 5 
500 kg, šťuky 150 kg, 45 000 
ks podustva, 100 kg pstruha 
dúhového, 250 kg pstruha po-
točného 2-ročného, 11 500 ks 
jednoročka a 50 kg amura cca 
1 kg/ks. 
Hospodársky úsek Obv. org. 
SRZ praje všetkým svojim čle-
nom do nového roku všetko 
dobré, veľa zdravia, rodinnej 
pohody, priateľských posedení 
pri vode a bohaté úlovky. 

Libor Kvasnica
predseda Obv. org. SRZ Ilava

Bohatá paleta činnosti SZZP
Činnosť organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Lad-
coch je veľmi pestrá. Dňa 22. novembra na výročnej schôdzi svoju prácu 
zhodnotili a určili postup na ďalšie ročné obdobie. Pravda, výpočet akcií 
ani zďaleka nevystihuje objem prác výboru a ďalších obetavých členov 
pri príprave jednotlivých akcií. Kto už niekedy organizoval nejaké kul-
túrno-spoločenské podujatie vie, o čom je reč. 
Predseda ZO SZZP Milan Rafaj nám poskytol niektoré údaje bohatej 
činnosti členov tejto organizácie.
V apríli sa zúčastnilo 20 členov kúpania na termálnych kúpaliskách vo 
Veľkom Mederi a Malých Bieliciach spolu so ZO Dubnica nad Váhom. 
Dňa 18.05.2012 usporiadali kultúrno-spoločenské posedenie pri príleži-
tosti „Dňa matiek“, kde sa zúčastnili i družobné organizácie – Domaniža, 
Sverepec, Lúky pod Makytou, Púchov, Beluša, Košecké Podhradie, Ilava, 
Horná Poruba, Pruské, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, celkom asi 
200 členov. Dobrú náladu dotvárala hudba z Nemšovej pod vedením 
Petra Holbu. V dňoch od 26.05.2012 do 02.06.2012 sa zúčastnilo rekon-
dičného pobytu 20 členov v penzióne „Pod orechom“ v Turčianskych 
Tepliciach. Na IV. ročníku športových hier sa 26.06.2012 pretekalo 15 
členov, Hriančík Vladimír sa umiestnil na 1. mieste v streľbe zo vzdu-
chovky a Pavol Maršovský bol druhý v trojboji. Zájazdu do Terchovej 
na „Jánošíkove dni“, ktorý sme usporiadali spolu so ZO Košecké Pod-
hradie 27.07.2012 sa zúčastnilo 20 členov z Ladiec. Počas roka sme boli 
na kultúrno-spoločenských posedeniach, ktoré usporiadali družobné 
organizácie – Domaniža, Lúky pod Makytou, Púchov, Beluša, Sverepec, 
Dubnica nad Váhom. Dňa 25.08.2012 sme usporiadali pre 75 členov 
posedenie pri guláši a hudbe v reštaurácii u „RADA“, aj tu do tanca a 
na počúvanie vyhrával Peter Holba z Nemšovej. Okrem našich tu boli 
členovia z Ilavy, Košeckého Podhradia, Dubnice n/V. V septembri sme 
sa zúčastnili na 18. ročníku športových hier vo Sverepci, ktoré usporia-
dala OR v Považskej Bystrici. Na súťaži v streľbe zo vzduchovky obsadil 
Hriančík Vladimír 2. miesto. Dňa 22.09.2012 sa zúčastnilo 20 členov 
zájazdu na vinobraní v Pezinku, ktoré usporiadali spolu so ZO Dubnica 
n/V. Posedenia pri hudbe a guláši sa 15 členov zúčastnilo 25.09.22012 
v Pruskom. 
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Medzinárodný deň 
školských knižníc
Dňa 26. októbra t.r. si v Zá-
kladnej škole pripomenuli 
Medzinárodný deň školských 
knižníc, vyhlásený od roku 
1999.
Školské podujatie pod názvom 
„Z rozprávky do rozprávky“ 
všetkých účastníkov na chvíľu 
prenieslo do ríše rozprávok 
slovenských klasikov tohto 
žánru. Odzneli v podaní žia- 
kov 5. – 9. ročníka: O troch 
prasiatkach, O červenej čia-
počke, Kocúr v čižmách, O 
nepodarených kozliatkach, O 
troch grošoch, O dvanástich 
mesiačikoch. 
Porota, ktorú tvorili učitelia a 
členovia školského parlamen-
tu, najviac hlasov udelila piata-
kom za rozprávku O troch pra-
siatkach. Na druhom mieste 
skončili deviataci s rozprávkou 
O dvanástich mesiačikoch. 

Mgr. V. Janošíková

Projekt Comenius pokračuje
Začiatkom októbra sa žiaci a 
učitelia zúčastnili na ďalšom 
plánovanom partnerskom stret-
nutí. Opäť navštívili v Českej 
republike partnerskú školu vo 
Frenštáte pod Radhoštěm.
Počas troch dní strávených so 
zástupcami partnerských škôl 
videli mnoho zaujímavého 
a poučného. Českí partneri 
pripravili privítanie v priesto-
roch školy spojené s kultúrnym 
programom. Účastníci navštívili 
automobilový závod Hyundai i 
najvyšší vrch v okolí Frenštátu, 
na ktorý sa vyviezli lanovkou. 
Jedným z bodov projektového 
stretnutia bolo plánovanie 
ďalšej návštevy v Nemecku, kam 
sa spoločne so žiakmi chystajú v 
máji 2013.

Mgr. Šárka Adamcová

Slovenský superpohár: Ladčianky štvrté
Po skončení Slovensko-moravskej ligy sa družstvo ladčian-
skych hasičiek zúčastnilo na 6. ročníku Slovenského super-
pohára v hasičskom útoku usporiadaného v Hliníku nad Vá-
hom. Počasie pretekom neprialo, ale účasť bola vysoká - 54 
družstiev mužov a žien. Na súťaži bol prezident Dobrovoľnej 
hasičskej ochrany SR Ladislav Pethö.
V pretekoch žien zvíťazili domáce hasičky z Hliníka nad Vá-
hom, na druhom Moškovec a tretí bol Zeleneč. Naše prete-
kárky získali pekné štvrté miesto.

Exkurzia do Osvienčima
V októbri t.r. uskutočnili pe-
dagógovia a žiaci Základ-
nej školy exkurziu do Múzea 
holokaustu v Osvienčime. 
Prezreli si samotný tábor aj 
blízku časť vyhladzovacieho 
tábora Brezinku. 
V múzeu ich sprevádzala 
sprievodkyňa, ktorá rozprá-
vala veľmi zaujímavo, čím 
zvýraznila u návštevníkov po-
cit tiesne a atmosféry bolesti a 
strachu. 
Zážitky z videného a počutého 
v žiakoch i pedagógoch umoc-
nili pocit, kam až môže dôjsť 
konanie človeka ovplyvnené-
ho absurdnými ideológiami. 

Mgr. Struňák

Informatická súťaž Bobor
V dňoch 14. a 15. novembra 
sa 24 žiakov II. stupňa Základ-
nej školy zúčastnilo 6. ročníka 
medzinárodnej informatickej 
súťaže Bobor, v rámci ktorej 
našu školu reprezentovali v 
dvoch súťažných kategóriách.
V kategórii nazvanej Kadeti 
sa medzi úspešných riešiteľov 
zaradili deviataci Júlia Jamri-
chová a Vladimír Chovanec a 
v kategórii Benjamíni určenej 
pre mladších žiakov získali za 
svoje úsilie diplomy žiaci 7. 
A triedy Dorottya Filiačová a 
Adam Bielik. Adam sa svojim 
výkonom zaradil medzi 4 % 
najlepších riešiteľov v ce-
loslovenskej konkurencii v 
kategórii Benjamíni, v ktorej 
sa zúčastnilo takmer 20 000 
detí. Gratulujeme!

Ing. Martina Kozlíková

SZTŠ šesťdesiatročný
V roku 1952 si Ladčania založili vtedy populárny a pre mládež 
atraktívny Zväz pre spoluprácu s armádou. V Ladcoch to bol 
na začiatku najmä strelecký krúžok a obľúbené branno-špor-
tové preteky. 
Aj za pomoci vtedajšej ladčianskej vojenskej posádky Minis-
terstva vnútra sa rozvíjali aktivity Zväzarmu a akcie pomerne 
veľkého rozsahu. Bol to najmä pamätný Deň armády 6. októ-
bra 1957 so zoskokom parašutistov a inými akciami. 
V ďalších rokoch dobre pracovali strelecký krúžok s účasťou v 
okresnej streleckej lige, motokrosový šport, výcvik a výchova 
brancov, leteckí modelári a iné.
Po roku 1990 čakali organizáciu veľké zmeny, ktoré boli po-
značené najmä finančnými problémami. Väčšina doterajších 
aktivít bola finančne náročná a tak sa po zmene názvu a ob-
sahu činnosti organizácie (teraz Slovenský zväz technických 
športov) venovali najmä turistike, ktorá pod vedením dlho-
ročného predsedu (od roku 1985) Ing. Jozefa Remu dosiahla 
úctyhodných rozmerov v poznávaní krás slovenskej prírody. 
Zájazdov a turistických výstupov sa zúčastňuje pravidelne do 
40 turistov všetkých vekových kategórií. 
V Ladeckých zvestiach sme vás pravidelne o činnosti turistov 
informovali. V tomto roku sme zostali dlžní iba tie ostatné 
(uverejňujeme ich ďalej).

Turisti na horách
Turistický oddiel Slovenského 
zväzu technických športov ZO 
Cementáreň Ladce usporiadal dňa 
22.09.2012 prechod Východnými 
Tatrami – Belianskymi. Štyridsať 
turistov sa vydalo z Tatranskej Ja-
voriny Javorovou dolinou smerom 
na Kopské sedlo (1750 m n. m.). 
Pri rozbočke Pod Muráňom sa 
šiesti rozhodli prejsť cez Sedielko, 
Téryho chatu, Malú Studenú do-
linu, Hrebienok do Starého Smo-
kovca. Neskutočne náročná túra. 
Ostatní turisti pokračovali cez 
zadné Meďodoly na Kopské sedlo. 
Odtiaľ na veľké Biele pleso popod 
vrchy Zadné Jatky, Predné Jatky a 
Bujačí vrch do chaty Plesnivec. Po 
občerstvení na chate sa zostúpilo 
do Tatranskej Kotliny, kde čakal 
autobus. Celý prechod 20 km trval 

10 hod. s výškovým prevýšením 
850 m a za krásneho počasia bolo 
vidieť najvyššie vrchy Belianskych 
Tatier, Havran a Ždiarsku vidlu z 
opačnej strany. 
O 19:00 hod. sa v Starom Smo-
kovci pridala skupina šiestich a o 
22:00 hod. unavení, ale spokojní 
turisti boli doma v Ladcoch. 
Dňa 27.10.2012 sme na záver tu-
ristiky plánovali vystúpiť na Ka-
lište, ale veľmi zlé počasie zmenilo 
plán, len na pochod poza Kalište 
cez Obešenec a Bukovinu na cha-
tu L. Martináka, kde sa zhodnotil 
turistický rok 2012.
15 skalných pripravilo tematic-
ký plán turistických akcií na rok 
2013.

Ing. Jozef Remo 
predseda ZO 

Poďakovanie za spoluprácu
Redakcia Ladeckých zvestí ďakuje všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, 
že spravodajca mohol v roku 2012 vychádzať. Poslancom obecné-
ho zastupiteľstva a starostovi obce za pochopenie potreby také-
hoto periodika a znášanie finančných nákladov. Firme Beel z Pú-
chova za zníženie finančných požiadaviek na hranicu skutočných 
nákladov, čím umožnili ďalšie vychádzanie Ladeckých zvestí. 
Redakcia ďakuje aj tvorcom čísiel Ing. arch. Jánovi Removi za 
články a fotografie, Ing. Ferdinandovi Gachovi, vedeniu a pe-
dagógom Materskej školy, Základnej školy a Odborného učilišťa 
internátneho, matrikárke obce Ľ. Porubčanovej, A. Suchárovej, 
organizáciám a spolkom, rímsko-katolíckemu úradu a ďalším, 
ktorí prispeli do spravodajcu Ladeckých zvestí. 
Tešíme sa na spoluprácu v roku 2013. 
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Na jeseň dorastenci 
najúspešnejší

Jesennú časť futbalových súťaží, v 
ktorých hrajú družstvá TJ Tatran 
cementáreň Ladce, hodnotí ta-
jomník TJ Ing. Ferdinand Gach. 

Dospelí – 5. liga
Po 7. kolách boli so skóre 9 : 13 a 
9 bodmi na 10. mieste. I napriek 
zlepšeným výkonom v ďalších ko-
lách, keď 7 kôl po sebe neprehrali 
a prehru utrpeli až v poslednom 
kole, si v celkovej tabuľke o miesto 
pohoršili, za čo vďačia horšiemu 
skóre, ako majú mužstvá pred 
nimi. Pred mužstvom na 12. mies-
te majú však 5 bodový náskok. 
Terajšie umiestnenie je najlepšie 
za posledné 3 roky. Niet pochýb o 
tom, že toto hodnotenie mohlo byť 
oveľa prijateľnejšie, nebyť zranení, 
ale i iných okolností, s ktorými sa 
muselo mužstvo a tréner vyrovnať. 
Tri kolá pred koncom jesennej 
časti mužstvo opustil Bezák. Toho 
sme počas leta získali z Lednických 
Rovní a mal nám pomôcť vylepšiť 
efektivitu využívania gólových 
šancí. Svoju úlohu splnil, kontá 
súperov zaťažil 8 gólmi. 6 gólov 
strelil Martinka, 3 Erik Mrážik, 2 
Mikuška a po 1 pridali Eliaš, Ho-
mér a Habánek. Ďalším negatív-
nym vplyvom boli zranenia. Počas 
súťaže z rôznych, skôr neznámych 
dôvodov, skončili Makas a Pod-
maninec. Práve počínanie mla-
dých chlapcov bolo pre nás všet-
kých, ktorí vytvárame v Ladcoch 
podmienky pre futbal, najväčším 
sklamaním. Pred súťažou sme 
rátali s tým, že chlapci ročník 93 
budú tými, ktorí potiahnu ladecký 
futbal dopredu. Z nich však vydr-
žali len Machala a Melicher. Mô-
žeme konštatovať, že po odchode 
Pagáčovcov, s výnimkou Homéra, 
ostala v Ladcoch partia chlapcov, 
ktorí majú futbal radi a chcú ho 
hrať. Tým všetkým patrí naše po-
ďakovanie. K dosiahnutiu lepšieho 
umiestnenia nám chýbali nejaké 
tie body naviac, ku ktorým sme pri 
troche šťastia alebo väčšej chadno-
krvnosti pri zakončovaní mali veľ-
mi blízko v domácich zápasoch s 
Borčicami a Šimonovanmi, ale i v 
Ľuborči. Teraz je čas zamyslieť sa 
nad tým, čo robíme zle alebo čo by 
sme mohli robiť inak. V januári sa 

Pozvánka na tradičný Silvestrovský turnaj
Výbor TJ pozýva všetkých hráčov a priaznivcov futbalu na 
tradičný Silvestrovský turnaj 6 členných družstiev v malom 
futbale. Turnaj sa uskutoční v pondelok 31.12.2012 so začiat-
kom o 09:00 hod. Prezentácia zúčastnených družastiev bude v 
čase od 08:30 hod. v priestoroch šatní TJ. 

treba s chuťou pustiť do prípravy 
na jarnú odvetu. Celková bilancia 
jesene: 15 zápasov, 5 víťazstiev, 5 
remíz a 5 prehier, skóre 22 : 27 a 
20 bodov – 11. miesto. 

Dorast – 1. trieda
Z našich družstiev je po jesennej 
časti najvyššie. Jeho bilancia je 13 
zápasov, 8 víťazstiev a 5 prehier so 
skóre 35 : 24 a s 24 bodmi im patrí 
4. miesto za trojicou 34 bodových 
mužstiev Domaniže, Udiče a Bor-
číc. Za normálnych okolností pri 
objektívnom rozhodovaní mohli 
mať o 6 bodov viac. S hrou druž-
stva môžeme byť vcelku spokojní, 
to sa však nedá povedať o dis-
ciplíne niektorých jednotlivcov. 
Najlepšia nie je ani dochádzka na 
tréningy, najmä tie utorkové. Na-
šim zámerom je, aby chlapci, ktorí 
počas zimy dosiahnu 18 rokov a aj 
tí, ktorí majú predpoklad pre strie-
davý štart, začali zimnú prípravu s 
družstvom dospelých. S dorastom 
sa budú pripravovať žiaci, ročník 
narodenia 1998.

Žiaci – 1. trieda
Postavenie v tabuľke nie je lichoti-
vé, za 2 víťazstvá a 11 prehier zís-
kali 6 bodov pri skóre 13 : 69. Zi-
movať budú na 13. mieste. Veríme, 
že ich čas príde a o rok či dva budú 
zasa oni na popredných miestach 
tabuľky. Ďalších 16 chlapcov sa učí 
futbalovej abecede pod vedením 
p. Agafona a p. Martinku. Chlapci 
trénujú dvakrát do týždňa počas 
celého školského roka. 

Výbor TJ ďakuje obecnému úradu, 
vedeniu Považskej cementárne, 
RNDr. Petrovi Janešíkovi, Róber-
tovi Jendrolovi, Martinovi Adam-
covi, ale i ďalším sponzorom za ich 
finančnú a materiálnu podporu, 
bez ktorej by TJ nemohla fungo-
vať. Okrem sponzorov patrí naše 
poďakovanie aj p. Zábojníkovi, 
ktorý sa príkladne stará o hracie 
plochy. Výbor TJ praje všetkým 
sponzorom, hráčom, trénerom i 
fanúšikom úspešné vykročenie do 
nového roku 2013, pevné zdra-
vie, veľa úspechov a veľa pekných 
športových zážitkov. 

TJ Tatran Tunežice v polčase
TJ Tatran Tunežice odohrali 11 zá-
pasov počas jesennej časti súťaže 
ročníka 2012/2013. 
Z toho 5 zápasov vyhrali a 6 zápasov 
prehrali a so skóre 14 : 15 obsadili po 
polovici súťaže 4. miesto, so stratou 
na prvý Kvášov 15 bodov. Skórovali: 
Habánek Jakub 4 x, Kandráč Emil 4x, 
Suran Jakub 3x, Habánek Milan 2x a 
Brumovský Anton 1x. V zápasoch na-
stúpili: Hajduch Martin, Kandráč Ale-
xander, Hofstädter Radovan, Grečný 
Róbert, Mosorjak Vladimír, Habánek 
Jakub, Kandráč Emil, Suran Jakub, 
Habánek Milan, Brumovský Anton, 
Patka Peter, Koštialik Daniel, Janco 
Lukáš, Letko Boris, Mikuška Jozef, 
Rafko Martin. 
Mrzieť musia najmä tri domáce pre-
hry s Kameničanmi, Prejtou a Prus-
kým, kedy mužstvo doplatilo na 
streleckú nemohúcnosť a ukázalo sa, 
že nahradiť v útoku Hriadela Rudolfa 
je ťažké. Záver súťaže bol poznačený 

zraneniami a nedisciplinovanosťou 
niektorých hráčov, čo znamenalo, že 
posledné zápasy odohralo len torzo 
mužstva. 
Za nedisciplinovanosť bol z mužstva 
dočasne vyradený Kandráč Emil. Ve-
ríme, že počas zimnej prestávky sa 
mužstvo skonsoliduje, vhodne doplní 
a bude bojovať o popredné umiest-
nenie v súťaži. Naše ďakujem patrí 
samozrejme sponzorom, ale aj skal-
ným fanúšikom. Pre tejto príležitosti 
by sme im chceli zaželať do nového 
roka veľa osobných ako aj pracovných 
úspechov. 
Naše poďakovanie patrí týmto spon-
zorom: Obecný úrad Ladce, Peter 
Chovanec, Tempo – Rafaj Ján, Jamp 
– Anton Brunovský, Emil Kandráč, 
Drogéria – Štefan Zábojník, Autodo-
prava – Radovan Hofstädter. 

 Ing. Anton Machala, 
Radovan Hofstädter

Miro Habánek na „bedni“

Dňa 20. októbra 2012 v Strečne sa uskutočnilo vyhodnotenie Valašsko-po-
važskej série horských cyklistov mužov, kategória 40 – 49 rokov. Veľkú ra-
dosť nám urobil Miroslav Habánek. Spomedzi niekoľko desiatok cyklistov 
obsadil skvelé 3. miesto v celkovom hodnotení vo svojej kategórii. Zúročil 
tak svoju celoročnú  húževnatú a cieľavedomú prípravu. Miroslava sme 
pred rokom predstavili v rubrike – Žijú medzi nami. Pripomenieme si, že 
v minulom ročníku sa umiestnil na 5. mieste. Takže v tvrdej konkurencii 
posun vpred o dve miesta. 
Okrem Valašsko-považskej série, na ktorú sa najviac sústredil, absolvoval 
so striedavými úspechmi aj ďalšie preteky. Zúčastnil sa dvoch maratónov, 
Dubnického a Oravského, dvoch XC pretekov v Dohňanoch a na Mojtíne a 
absolvoval jeden cyklocros v Dohňanoch. 
Majú úprimnú radosť a tešíme sa z jeho úspechov. Svojimi výsledkami 
zviditeľňuje nielen seba, ale aj našu obec. Blahoželáme a držíme palce, 
prajeme hlavne pevné zdravie a podporu v rodine - minimálne takú, ako 
doposiaľ.                                                                                                                 M. Justh

Stolnotenisové céčko prvé
V stolnotenisových súťažiach 
družstvá TJ Tatran cementáreň 
Ladce bojujú so striedavým úspe-
chom či neúspechom. 
Ku koncu novembra asi v tretine 
súťaže bol stav nasledovný: V 7. 
lige hrá dovedna desať družstiev. 
Naše C družstvo je zatiaľ na 1. 
mieste s 20 bodmi, keď ani raz ne-
prehralo. 
V 5. lige hrá naše B družstvo, kto-
ré je zatiaľ na poslednom dvaná-
stom mieste. 
V 4. lige nás reprezentuje A druž-
stvo. Hrá v nej 14 družstiev na veľ-
mi dobrej úrovni. Naši z 9 zápasov 
4 vyhrali, 5 prehrali a so 17 bodmi 

sú zatiaľ na 10. mieste. Bodový 
rozdiel pred nimi nie je veľmi vy-
soký a dá sa predpokladať, že sa v 
ďalšom priebehu súťaže posunú v 
tabuľke vyššie.


