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Ladčianske hasičky vo Francúzsku strieborné

V dňoch 14. – 21. júla sa uskutočnila hasičská olympiáda vo francúzskom Mulhou-
se, ktorej súčasťou boli aj naše hasičky ako úradujúce Majsterky Slovenska. 30 štátov z 
celej Európy bojovalo o cenné kovy. Naše ženy súťažili v disciplínach beh jednotlivca 
na 100 m s prekážkami, štafeta 4 x 100 m s prekážkami a požiarny útok. Spolu s druž-
stvami SDH Ledenice (Česko) a Team Lausitz (Nemecko) získali strieborné medaile. 
Olympiáde predchádzala 3,5 mesačná príprava v športovom areáli v Hornom Lidči, 
kde ženy trénovali techniku jednotlivých disciplín pod vedením skúseného trénera. 
Po náročnej 18 hodinovej ceste autobusom na olympiádu sa však naša výprava stretla 
pri tréningoch s problémami, kedy bolo po zranení členiek potrebné zmeniť zostavu. 
Niektoré súťažiace i napriek zraneniu nastúpili a ženy spoločne vybojovali 6. miesto, 
čo v konečnom hodnotení znamená zisk striebornej medaile. 

Kanalizácia, vodovod – súčasný stav
Príprava stavby kanalizá-
cie a vodovodu sa nachád-
za v štádiu zhotovovania 
realizačnej dokumentácie. 
Zisťujú sa miesta, kde vy-
úsťuje kanalizačné potru-
bie a jeho hĺbka. 
Rovnako sa zhotovujú alebo 
dorábajú tie ulice, ktoré ne-
boli zahrnuté v projektovej 
dokumentácii pre stavebné 
povolenie. 
Žiaľ, veľa informácií okolo 
tejto stavby je stále zahmle-
ných a nejasných. Nepozná-

me ani termín začatia výko-
pových prác, ani rozsah do-
datočne urobených zmien, 
nových vetiev kanalizácie a 
ani to, ako a kým budú tieto 
zmeny financované. 
Treba povedať, že obec nie 
je investorom akcie, a preto 
nemôže zasahovať do prí-
pravy ani do realizácie di-
ela. Môžeme iba dúfať, že 
stavba bude uskutočnená k 
spokojnosti nás všetkých. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Krásny slnečný týždeň 
plný nových zážitkov, ra-
dosti aj sklamania, adre-
nalínu a spoznávania no-
vých ľudí, ubehol veľmi 
rýchlo. 
Vedenie obce a s ním aj 
všetci občania ďakujú 
družstvu hasičiek, vedúce-
mu družstva Ing. Petrovi 
Bračíkovi, trénerovi Vlas-
timilovi Gáškovi, rovnako 
ako aj sponzorom a všet-
kým, ktorí im akýmkoľvek 
spôsobom pomohli a pod-
porovali ich, aby mohli 
vzorne reprezentovať Slo-
vensko i našu obec. 
Strieborné medailistky: 
Monika Mikušincová
Jana Lukášová
Jana Bieliková
Mária Mičkalíková
Lucia Bračíková
Eva Kubicová
Alžbeta Kopačková
Dominika Jungová
Soňa Babíková
Lenka Dominiková

O ladčianskych hodoch
na 4. strane.
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Dospelí potešili deti
Pred farskou budovou
Tradičný Medzinárodný deň detí sa v tomto roku konal 
v Ladcoch na viacerých miestach. 
Upútal nás 2. ročník MDD, ktorý organizoval Farský úrad 
a ochotní farníci pre všetky deti bez rozdielu. 
Nedeľné popoludnie pred farskou budovou bolo plné roz-
právkových bytostí i detí, na ktoré čakal bohatý program 
so sladkými odmenami, špekačkami i diskotékou. O dobrú 
náladu sa starali vedúci súboru Labambino Michal Fusko 
a Ľubo Kuniak. 
Vďaka patrí aj farníčkam, ktoré sa postarali o napečenie 
koláčikov i obetavým manželom Kumanovcom, ktorí gri-
lovali špekačky. Poďakovať treba i sponzorom i rodičom, 
ktorí pomohli toto prekrásne podujatie pripraviť.

Prebytok v rozpočte
Obecné zastupiteľstvo 13. júna 
t.r. zasadalo s ôsmimi poslan-
cami. 
Schválili záverečný účet obce za 
rok 2012. Súčasne schválili pou-
žitie prebytku vo výške 36 615,95 
eur takto:
- tvorba rezervného fon. 3 662 €
- kapitál. účet obce 32 953,95 €
Poslanci jednomyseľne schválili 
výstavbu murovaného plota oko-
lo zberového dvora. 
Rovnako schválili zámer výstav-
by plota okolo Materskej školy. 
Spôsob stavby a vzhľad ešte ne-
stanovili. 
Potom obecné zastupiteľstvo 
schválilo odpredaj pozemkov 
číslo KN 530, 546, 543, 544 Šte-
fanovi Kútnemu, ktorý ich po-
trebuje na vybudovanie miestnej 
komunikácie (na vlastné nákla-
dy). Viera Muntagová DiS. art. 
(prítomná na zasadaní) si podala 
žiadosť na zriadenie súkromnej 
Základnej umeleckej školy v 
Ladcoch. Obecné zastupiteľstvo 
so zriadením súhlasilo. 
Poslanci súhlasili s dlhodobým 
prenájmom pozemku v Mater-
skej škole na zriadenie nové-
ho detského ihriska. Žiadateľom 
je Materské centrum MIMČO v 
Ladcoch. 
Ďalej prerokovali a súhlasili s ná-
vrhom na zhotovenie dlažby na 
pozemku parc. číslo KN 565/3 
a 566/2 k. ú. Ladce za účelom 
sprístupnenia súkromného po-
zemku p. Barátha na ulici Ľ. Štú-
ra. Žiadateľ vydláždi pozemok na 
vlastné náklady. 
Poslanci schválili dlhodobý pre-
nájom pozemku parc. číslo KN 
565/4 k. ú. Ladce na ul. Ľ. Štú-
ra žiadateľovi Patrikovi Fišerovi. 
Cena ročného prenájmu sa sta-
novila na 1 euro. 
Potom poslanci schválili plán 
práce hlavného kontrolóra obce 
na 2. polrok 2013.
Na záver mali poslanci a starosta 
obce pripomienky. Starosta Ing. 
arch. Ján Remo informoval, že 
obec dostala dotáciu na opravu 
miestnych komunikácií vo výške 
4 498 eur. Peniaze sa použijú na 
realizáciu stavby kanalizácie. 
D. Koštialik informoval o prípra-
ve hodových slávností. 
Ďalší poslanci mali pripomienky 
k výstavbe obce. 

Narodené deti:
Timotej Ďurmek
Matej Ďurovec

Dominik Hochel

Blahoželáme rodičom. Deťom 
želáme zdravie a šťastné det-

stvo. 

Zomreli: 
Stanislav Hofstädter r. 59

Pavol Filo r. 83
František Ištvánik r. 81

Smútime nad úmrtím našich 
spoluobčanov, ktorí nás na-

vždy opustili. 

Jubileá:
85 rokov 

sa dožívajú Štefan Kubran (18. 
augusta 1928), Ján Habánek 

(25. augusta 1928)

80 rokov 
Anna Vráblová (14. septemb-
ra 1933), Mária Gachová (28. 
septembra 1933), Emília Polo-

míková (7. októbra 1933).

25. výročie sobáša: 
Štefan Kútny a Jarmila, rod. 
Slobodová (3. septembra 1988).

Všetkým jubilantom prajeme 
ďalšie roky v zdraví, spokoj-

nosti a porozumení. 

Netradičný MDD
Od vychovávateliek zo Školského klubu ZŠ Jarmily Gab-
kovej a Bc. Daniely Koňuchovej sme sa dozvedeli, že sa v 
tomto roku rozhodli osláviť MDD trochu inak. 
Deti si priniesli farebné tričká a samy si ich farbami a ra-
zítkami na textil vyzdobili podľa vlastnej fantázie. Boli to 
úžasné výtvory. 
Oslava vyvrcholila návštevou športovo-relaxačného centra 
pre deti Hoplaland v Trenčíne, kde sa deti naozaj vyšanti-
li. Medzi najväčšie lákadlá patrila obrovská šmýkačka, ale 
tiež gumové skákadlá, trampolíny, bludiská a ďalšie atrak-
cie. Spolu s deťmi boli aj mamičky: pani Jesenská a Kollá-
rová, od ktorej deti dostali na dobitie energie pizzu, za čo 
im obom ďakujeme.
(na fotografiách Ing. Ľ. Ježu je oslava MDD pred farskou budovou)

Deň cementárov
Deň cementárov oslávi-
li 12. júla pracovníci Považ-
skej cementárne, a.s. tradič-
ným futbalovým turnajom 
na zmenšenom ihrisku. 
V úvodnom stretnutí na-
stúpili proti sebe družstvo 
Lomu a družstvo (Raj – Bal) 
zložené z pracovníkov opra-
vovne raj vagónov a baliar-
ne. Stretnutie sa skončilo 3 : 
8. V druhom zápase si finále 
vybojovalo družstvo Výroby 
po víťazstve 5 : 4 nad repre-
zentantmi Údržby. V súboji 
o tretie miesto zvíťazil Lom 
nad Údržbou 5 : 3 a vo finále 
zdolala Výroba družstvo Raj 
– Bal 8 : 5.



1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda
Dňa 4. júla 2013 sa pri pamätníku vzniku sloven-
skej štátnosti na Skalke v Horných Ladcoch konalo 
slávnostné stretnutie občanov, ktorí si pripomenu-
li 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na 
naše územie. 
Táto byzantská misia dvoch solúnskych bratov bola 
popri nábožensko-apoštolskej misii aj kultúrno-po-
litickou misiou, ktorá položila základy našej národ-
no-štátnej identity. 
V tomto duchu bol pripravený aj program oslavy. 
K prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo, správca ladčianskej rímsko-katolíckej far-
nosti Mgr. Marián Babjak a predsedníčka Matice slo-
venskej v Ladcoch Mgr. Mária Letková. 
Dychová hudba Ladčanka zahrala národné hymnické 
piesne a celému podujatiu dala dôstojný kultúrny rá-
mec. Účastníci podujatia si mohli pozrieť aj zaujíma-
vé vystavené mapy našej ranej histórie. Bola tu mapa 
Samovej ríše – prvého slovanského štátneho útva-
ru, mapa  Veľkomoravskej ríše a mapa súčasnej Slo-
venskej republiky ako priameho nástupníckeho štátu 
týchto pradávnych ríší. 
Jediným sklamaním bola slabá účasť občanov, čím 
dali opäť najavo nezáujem o národno-štátnu históriu 
a svoju vlastnú minulosť. Je to dosť smutný fakt.

Ing. arch. Ján Remo

Pomáhajú tým, ktorí to potrebujú
Medzi občanmi Ladiec sú takí, ktorí pochopili, že 
darcovstvo krvi je nanajvýš ľudský čin. Morálnou 
odmenou pre tých, ktorí darovali krv viackrát, sú 
Janského plakety.
Podľa počtu odberov sú zlaté (ženy 30-krát, muži 40-
krát), strieborné (20) a bronzové (10-krát).
Dňa 24. júla t.r. v obradnej miestnosti obecného úra-
du odovzdal starosta obce Ing. arch. Ján Remo Janské-
ho plakety štyrom našim občanom. Miroslavovi Koy-
šovi (striebornú) a bronzové Jozefíne Blažíčkovej, Ing. 
Kataríne Kalusovej a Pavlovi Markovi.
Blahoželáme a ďakujeme šľachetným darcom a želá-
me si, aby mali aj v našej obci veľa nasledovníkov.

Schválili železničný projekt T. Teplá – Beluša
V Bruseli schválili sumu 321 
139 505 eur na modernizáciu 
železničnej trate z Trenčian-
skej Teplej do Beluše.
 Je to súčasť železnice pripravo-
vanej na 160 km rýchlosť z No-
vého Mesta nad Váhom do Pú-
chova a v konečnom dôsledku 
trať z Bratislavy doa Žiliny. Na 
úseku Bratislava – Nové Mesto 
n/V je už hotová.
Celková dĺžka trate z Trenčian-
skej Teplej do Beluše je 20 409 

metrov, včítane hotového úseku 
v ladčianskom regióne. V tom-
to úseku sa vybudujú 4 nové že-
lezničné mosty, 10 mostov sa 
zmodernizuje, zrušia sa všetky 
železničné priecestia a postaví 
sa 6 369 protihlukových stien. 
Zo sumy spomínaných 320 mi-
liónov eur preplatí EÚ 85%. 
Zmodernizovaná trať z Tren-
čianskej Teplej do Beluše bude 
podľa plánu hotová do konca 
roku 2014.

Júlové zastupiteľstvo aj o kanalizácii
Dňa 3. júla t.r. obecné zastu-
piteľstvo rokovalo o zámere 
odpredaja pozemkov Štefa-
novi Kútnemu a o dlhodo-
bom prenájme pozemku pre 
Materské centrum MIMČO 
v Materskej škole. Oba ná-
vrhy boli podľa zákona zve-
rejnené na úradných tabu-
liach a po schválení obec-
ným zastupiteľstvom sú te-
raz platné.  
Pritom sa pozemok pre Šte-
fana Kútneho stanovuje 20 
eur za 1 meter štvorcový. 
Presná výmera pozemku 
bude stanovená geometric-
kým plánom. 
V súvislosti s odkanalizova-
ním obce Ladce sa niekto-
ré firmy obrátili na obecný 
úrad so žiadosťou o umož-
nenie uloženia výkopového 
materiálu. Obec určí lokali-
ty, kde bude možné materi-
ál ukladať za cenu vo výške 
50 % ceny za 1 tonu ulože-
nia na verejnej skládke. 
Poslanci potom schválili do-
pracovanie realizačnej do-
kumentácie ulíc pre odka-

nalizovanie Ladiec. 
Ide o dokumentáciu ulíc, 
ktoré neboli zahrnuté v 
pôvodnej dokumentácii. 
Medzi nimi sú Tajovského 
ulica v Tunežiciach, Horné 
Ladce (ul. Bednárik, Uríček, 
...), ulica Za kaštieľom, ro-
dinné domy za ZŠ (Jesenský, 
Ing. Kušík), 16-bytový náj-
omný dom a vedľajší bytový 
dom, rodinné domy na uli-
ci od podjazdu na Podhorie. 
Prepracúvať sa bude i doku-
mentácia prechodu kanali-
zácie do Horných Ladiec – 
nový podchod pod železni-
cu, areál ZŠ, vetva pri kosto-
le, prekládka v Tunežiciach 
za železnicou zo súkrom-
ných pozemkov ku ceste.
Na tomto zasadaní v rámci 
pripomienok starosta Ing. 
arch. Ján Remo informoval 
o rokovaní s predstaviteľmi 
Urbárskeho spoločenstva a 
Lesného družstva o odstrá-
není dubov Pod hájom, kto-
ré visia nad cestou a ohro-
zujú bezpečnosť prechádza-
júcich (jeden už spadol).



V lige hasičky zatiaľ druhé
Slovensko-moravská liga mala do uzávierky Ladeckých zvestí 
už svoje 5. kolo. Náš DHZ v nej reprezentujú ženy – minuloroč-
né víťazky tejto prestížnej súťaže. Tohoročná účasť v nej bola či-
astočne narušovaná prípravou na olympiádu vo Francúzsku (na-
cvičovali celkom iný druh pretekov). I tak naše hasičky boli po 5. 
kole priebežne na peknom druhom mieste. Zatiaľ je poradie na 
prvých troch miestach: 
1. Nosice - 38 bodov
2. Ladce - 34 bodov
3. Horenická Hôrka - 30 bodov

(fotografia je z hasičskej olympiády vo Francúzsku)

Turisti na horách
Turistický oddiel Slovenského zväzu technických športov ZO Ce-
mentáreň Ladce usporiadal dňa 22.06.2013 turistický pochod dvo-
ma dolinami. 
Pochod začal krásnou Prosietskou dolinou do Veľkého Borového a 
odtiaľ cez Kvačianskú dolinu do Kvačian. Trasu dlhú 20 km s výš-
kovým prevýšením 400 m prešlo za krásneho počasia 54 turistov, z 
toho 6 detí do 10 rokov. 
Na začiatku Kvačianskej doliny si turisti prezreli zrekonštruovaný 
vodný mlyn. 
Návrat autobusom do Ladiec bol o 20.00 hod. 

Ing. Jozef Remo, predseda ZO

Exkurzia zamestnancov OUI
V dňoch 27. – 30. 06. 2013 sa za-
mestnanci OUI zúčastnili exkur-
zie do Česka s vopred stanovenou 
trasou Brno – Karlove Vary – Ma-
riánske Lázne – Plzeň – Hovorany. 
Našou prvou zastávkou bolo mes-
to Brno. Jeho prehliadku sme ab-
solvovali so sprievodkyňou. Na-
vštívili sme, okrem iného, brnen-
ské Námestie svobody, videli sme 
tradičný morový stĺp a napr. aj 
nový symbol Brna - kontroverz-
ný hodinový stroj. Zaujala nás im-
pozantná stredoveká silueta mes-
ta, ktoré má 370 000 obyvateľov. 
Z Denisových sadov sme spozna-
li najkrajší výhľad na Brno a vý-
znamné stavby – Kapucínsky kos-
tol a hrad Špilberk. 
Potom sme sa presunuli do kúpeľ-
ného mesta Karlove Vary, kde prá-
ve začínal 48. ročník Medzinárod-
ného filmového festivalu. Mesto 

nás zaujalo krásnou architektúrou. 
Za všetko možno spomenúť gej-
zír horúcej minerálnej vody Vříd-
lo, ktorý každú minútu vytryskne 
do výšky 12 metrov 200 litrov 72 
stupňovej vody bez pomoci čer-
padiel. 
Našou ďalšou zastávkou bolo dru-
hé najväčšie kúpeľné mesto v Čes-
kej republike Mariánske Lázne. 
Jeho zaujímavosťou je, že v samot-
nom areáli kúpeľov vyviera 40 mi-
nerálnych prameňov. 
V Plzni sme navštívili pivovar Pl-
zeňský prazdroj, ktorý patrí aj 
medzi unikátne industriálne pa-
miatky. 
Našu exkurziu sme ukončili ná-
vštevou vínnej pivnice v malebnej 
dedinke Hovorany a degustáciou 
kvalitných vín, ktorá bola spojená 
aj s ich predajom. 

Mgr. M. Sňahničan

Pestré dva dni ladčianskych hodov
Počas hodového víkendu bolo v Ladcoch opäť veselo. Kul-
túrna komisia v spolupráci s Barom 777 organizovala počas 
dvoch dní rôzne aktivity a priestor pred DK bol opäť využi-
tý naplno. 
Sobota sa niesla v športovom duchu, kde sa po prvýkrát v his-
tórii Ladiec odohral turnaj vo vodnom futbale. Hralo sa v na-
fukovacom ihrisku, ktoré malo rozmer 16x8 m a hráči mali 
sťažené podmienky tým, že na ihrisku bolo 10 cm vody. O 
pády nebola núdza a neobišlo sa to ani bez zranení. V koneč-
nom dôsledku to bola veľká zábava a hráči aj diváci si prišli na 
svoje. Na dodržiavanie pravidiel a regulárnosť turnaja dohli-
adal hlavný rozhodca Marian Justh. Zvíťazili „Fešáci“ pod ve-
dením Dušana Porubčana, na druhom mieste skončili PNCH 
a tretí boli STEIN. Návštevníkom a hráčom spríjemňovali deň 
diskdžokej  Kňažo a hudobné duo Compact. V priebehu dňa 
bolo k dispozícii občerstvenie a výborné grilované špeciality. 
Prvý deň dvojdňového programu vyvrcholil premietaním fil-
mov Mira Rema, kde diváci videli dva filmy zo života Ladiec. 
Premietanie trvalo do neskorého večera a návštevníci letného 
kina pred DK sa po malých skupinkách v dobrej nálade poma-
ly vytrácali v ladčianskych uličkách.
Hodová nedeľa začala hudobným programom ladčianskych 
detí, ktoré navštevujú ZUŠ v Košeci. Hlavným bodom pro-
gramu nedeľného popoludnia bolo predstavenie FS Mladosť 

z Dubnice nad Váhom. Tanečníci vo svojom hodinovom vy-
stúpení predviedli kroje a tance z rôznych kútov Slovenska. 
Na záver svojho vystúpenia si vyslúžili veľký potlesk. Ďalej 
vystúpila DH Ladčanka a hudobná skupina Klub 6 z Koše-
ce. Novinkou hodov bola hodová tombola so zaujímavými ce-
nami. Počas programu sa konali rôzne sprievodné akcie, deti 
sa mohli povoziť na poníkovi, na malých motorkách, využiť 
maľovanie na tvár a skákací hrad. V priestoroch pred DK boli 
rôzne predajné stánky a možnosť streľby z luku na terč. Naj-
lepší v lukostreľbe bol Tomáš Smrečko. Večer bol v dome kul-
túry koncert hudobnej skupiny Progres. 
Treba poďakovať zúčastneným pracovníkom OÚ v Ladcoch a 
všetkým, ktorí počas dvoch dní technicky zabezpečovali prie-
beh hodov, sponzorom – firme Drevopal, Japeks, Slovlak, 
Vido za ceny do tomboly, firme Marius Petersen, ktorá finan-
čne prispela na vystúpenie folklórneho súboru a P. Chovanco-
vi za zabezpečenie pódia pred DK, ktoré sa bude využívať aj 
na ďalšie aktivity kultúrnej komisie. Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa zúčastnili a svojou účasťou na podujatiach 
podporujú spoločenské dianie v obci Ladce.

D. Koštialik



Bilancia ladčianskych škôl 2012 - 2013
Tri ladčianske školy na konci júna t.r. hodnotili školský rok 2012 – 2013 ako úspešný. Zápasili s problé-
mami ako každý rok – najmä finančnými. I tak dosiahli dobré vyučovacie a výchovné výsledky a pripravi-
li množstvo podujatí. 
Na tejto strane Ladeckých zvestí prinášame niektoré výsledky práce ako nám ich prezentovali riaditeľka 
MŠ T. Kukuliašová, riaditeľka ZŠ Mgr. Bronislava Majtánová a zástupca riaditeľa OUI Mgr. M. Sňahničan.

Materská škola 
V uplynulom šk. roku navštevo-
valo MŠ 86 detí vo veku od 2,5 do 
7 rokov. 
V 4 triedach pracovalo 8 kvali-
fikovaných učiteliek. Pre vstup 
do ZŠ sme pripravovali 28 detí, z 
čoho pre 6 detí rodičia požiada-
li o odklad povinnej školskej do-
chádzky. 
Už tretí rok pracujeme podľa 
Školského vzdelávacieho pro-
gramu „Poď so mnou spoznávať 
svet“, ktorý je pre našu MŠ vypra-
covaný v súlade so Štátnym vzde-
lávacím programom pre ISCED 
0 – predprimárne vzdelávanie. Je 
zameraný hlavne na rozvoj envi-
ronmentálnej, pohybovej a este-
tickej kultúry. 
Poslanie MŠ v závislosti od ŠVP 
sa nezmenilo. Našou snahou bolo 
kvalitne pripraviť deti na vstup do 
ZŠ, aby život detí v MŠ bol plno-
hodnotný, aby mali pocit slobody, 
bezpečia, cítili príjemnú atmosfé-
ru. Pre deti sme počas roka pri-
pravili množstvo zaujímavých ak-

tivít, MŠ navštívili herci i umelci z 
rôznych kútov Slovenska. 
V marci 2013 bol zápis detí do MŠ 
pre školský rok 2013/2014. Z cel-
kového počtu prihlásených detí – 
25, bolo kladne vybavených 20 ži-
adostí. Ostatné žiadosti nespĺňa-
li kritériá prijatia dieťaťa do MŠ 
(2-ročné deti, ktoré môžeme pri-
jať len v prípade voľných kapacít).
Na záver školského roka sme pri-
pravili „Rozlúčkovú hodinu“ s ro-
dičmi, ktorá skončila ochutnáv-
kou vynikajúcej torty od Zuzky 
Mlyniskej. Deň pokračoval „Ča-
rovnou nocou“, kde mali deti pri-
pravený bohatý program, ktorý 
začal večerou. Pokračovali sme 
rozprávkou, ktorú si deti mali 
možnosť pozrieť na novej inter-
aktívnej tabuli. Nasledoval nočný 
pochod s baterkami, hľadanie po-
kladu podľa indícií pri horiacich 
fakliach. Duch škôlky nám po-
klad vydal po úspešne splnených 
úlohách. S baterkami sme pokra-
čovali k priestorom kuchyne, kde 

nám dobré víly prichystali prekva-
penie v podobe výbornej zmrzli-
ny. Balóny šťastia s menami detí a 
ich tajnými prianiami leteli noč-
nou oblohou Ladiec. 
Poslednou akciou pred koncom 
školského roka bol výlet detí do 
„Hoplalandu“. 
Na záver by som chcela poďako-
vať Obecnému úradu, OU, PCLA 
v Ladcoch, hlavne Ing. J. Mikušin-
covi, J. Abrahamovskému za po-
moc a spoluprácu v uplynulom 
školskom roku.
Ďakujeme za pomoc a spoluprá-
cu rodičom, ktorí boli ústretoví a 
nápomocní pri akciách a podu-
jatiach poriadaných v MŠ, hlav-
ne Ing. Monike Števánkovej, Ing. 
Ivke Mrvovej, Zuzke Mlyniskej, 
Elenke Majerovej, M. Strážnickej 
– Koyšovej, R. Števánkovi, J. Za-
hradníkovi. 
Osobitne ďakujem svojim kole-
gyniam a zamestnancom školy za 
obetavú prácu a deťom želám prí-
jemný zvyšok prázdnin. 

Základná škola 
O činnosti, výchovných a vyu-
čovacích podujatiach v Základ-
nej škole sme priebežne písali na 
stránkach Ladeckých zvestí. 

Teraz iba niektoré čísla, fakty z 
koncoročných výsledkov prá-
ce školy. Na konci školského roka 
mala škola 208 žiakov (114 diev-

čat, 94 chlapcov), z toho na 1. 
stupni skončilo 83 detí a na 2. 
stupni 125 detí. V škole bolo 10 
tried a 2 oddelenia v školskom 
klube. 
28 žiakov malo na koncoroč-
nom vysvedčení samé jednot-
ky, 7 žiakov neprospelo. 

Vymeškaných hodín bolo spolu 7 
830, čo je priemer na žiaka 37,64 
hodiny. 12 hodín bolo neosprave-
dlnených. 
Na záver školského roka dostalo 46 
žiakov knižnú odmenu, ktorú po-
skytlo združenie rodičov. 
Riaditeľka školy ďakuje za pomoc 
Obecnému úradu v Ladcoch, pred-
sedkyni rodičovského združenia 
Ivane Klobučníkovej a predsedovi 
rady školy Jozefovi Mihálikovi.

Odborné učilište internátne
Odborné učilište internátne v 
Ladcoch organizovalo v škol-
skom roku 2011/2012 záverečné 
skúšky v nasledovných odboroch: 
stavebná výroba – murárske prá-
ce, stavebná výroba – stavebné zá-
močníctvo, spracúvanie dreva – 
stolárska výroba, poľnohospodár-
ska výroba – záhradníctvo (kve-
tinár, zeleninár, sadovník), služ-
by a domáce práce, obchodná pre-
vádzka – príprava jedál.
K záverečným učňovským skúš-
kam pristúpilo v tomto školskom 
roku 24 úspešných absolventov 
tretieho ročníka našej školy, z 
toho 2 murári, 3 zámočníci, 4 sto-

lári, 5 záhradníci, 3 žiaci z odbo-
ru služby a domáce práce a 7 žia-
kov z odboru obchodná prevádz-
ka a príprava jedál. 
Skúšobná komisia skonštatovala, 
že všetci títo absolventi úspešne 
zvládli záverečné učňovské skúš-
ky a mohli tak prevziať svoje vý-
učné listy z rúk triednych učiteľov. 
Na slávnostnom odovzdávaní vý-
učných listov starosta obce, Ing. 
arch. Ján Remo, ocenil 5 najlep-
ších absolventov vecným darom. 
Na slávnostnom ukončení škol-
ského roka sme chválili i hanili 
prvákov a druhákov. Z celkového 
počtu 110 žiakov šestnásti prospe-

li s vyznamenaním, 22 žiakov pro-
spelo veľmi dobre. Pochvalu riadi-
teľom školy si zaslúžilo 13 žiakov 
a knižnú odmenu získali dvanásti 
žiaci. Špeciálnu odmenu rodičov-
ského združenia získali dve žiačky 
s najlepším prospechom na škole. 
Obe mali priemer 1,0. Riaditeľom 
školy boli pokarhaní štyria žiaci a 
štrnásti žiaci odišli s vysvedčením, 
na ktorom bola znížená známka 
zo správania. 
Predpokladáme, že v budúcom 
školskom roku nastúpi do všet-
kých troch ročníkov siedmich 
učebných odborov viac ako 150 
žiakov.

Týždenná návšteva 
priateľov z Nemecka
V nedeľu 9. júna sme v Beluš-
ských Slatinách privítali deti 
a štyroch učiteľov z partners-
kej školy St. Georgen v Nemec-
ku. Čakal nás týždeň, v ktorom 
sme chceli našim partnerom z 
projektu Comenius ukázať čo 
najviac zaujímavostí a krás Po-
važia, ale i vzdialenejších kútov 
Slovenska. Program pre hostí sa 
začal v pondelok dopoludnia v 
škole. Naši žiaci pre priateľov 
z Nemecka pripravili kultúrny 
program, po ktorom ich čakala 
prezentácia o našej škole. 
Po prehliadke školy sme sa vy-
brali na prechádzku po obci a 
popoludní sme navštívili Ranč 
Lhota. v utorok sa nemec-
ká výprava vybrala na návšte-
vu ZOO a zámku v Bojniciach. 
Streda bola zameraná na pred-
vádzanie zručností – nemeckí 
žiaci absolvovali kurz keramiky 
a vlastnoručne vyrobené ozdo-
by si odniesli domov. Popolud-
nie bolo vyhradené pre šport a 
zábavu. Sily si zmerali vo fut-
bale, vybíjanej, kuchárskom i 
drotárskom umení. Štvrtok pa-
tril návšteve Bratislavy a blíz-
keho „Akcion parku“ v Čuno-
ve, kde si deti vyskúšali lanové 
centrum. Zábava pokračovala i 
po návrate, pretože chodba na-
šej školy sa premenila na disko-
tékovú sálu. Program sme zavŕ-
šili v piatok prehliadkou Tren-
čianskeho hradu a parku mi-
niatúr v Podolí. Po týždni strá-
venom u nás odchádzali deti 
z partnerskej školy v Nemec-
ku domov obohatení o zážitky 
i nových priateľov.

Mgr. Šárka Adamcová,
koordinátorka projektu Comenius

Šikovní žiaci – remeselníci

Šikovní ôsmaci na hodinách 
techniky zhotovili záhradné se-
denie (umiestnené v areáli ško-
ly) a siedmaci búdky pre vtákov.
Nebolo by ani sedačiek, ani 
búdiek pre vtákov, keby pán Pe-
ter Chovanec pravidelne nepo-
skytoval drevo, ktoré využívajú 
žiaci v škole na hodinách tech-
niky.
Patrí mu za to vďaka vedenia 
školy i žiakov.
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Futbalové súťaže skončili
Hodnotenie uplynulého 
ročníka
Mužstvo dospelých odo-
hralo na jar 14 majstrov-
ských zápasov. Doma bo-
dovali s výnimkou Tren-
čianskych Teplíc naplno a 
naprázdno nevyšli ani na 
ihriskách svojich súperov, 
kde 2x zvíťazili zhodne 1:0 
v Podolí, v Ilave a po bode 
si priviezli zo Starej Turej 
a Oslian. Ich jarná bilan-
cia je 14 zápasov - 7 víťaz-
stiev, 2 remízy a 5 prehier 
pri skóre 18:20. Na strele-
ní 18 gólov sa podieľalo7 
hráčov: 4-krát boli úspeš-
ní Martinka a Viskup, po 3 
góly dali Kučma s Meliche-
rom a po 1 pridali Eliaš, K. 
Mrážik, Koštialik a Habá-
nek. V konečnej tabuľke 
obsadili 8. miesto, keď v 28 
zápasoch 12-krát zvíťazi-
li, 6x remizovali a 10x pre-
hrali. Získali 42 bodov pri 
celkovom skóre 37 : 44.

Dorastenci v jarnej časti 
odohrali 13 zápasov, v kto-
rých zvíťazili len 3x, 2x re-
mizovali a 8x prehrali pri 
skóre 31 : 37. V celkovej ta-
buľke skončili na 6. mieste 
so skóre 65 : 59. Najlepším 
strelcom bol Mário Kučma 
s 19 gólmi i napriek tomu, 
že počas jari hral len vý-
nimočne, nakoľko sa stal 
stabilným hráčom A muž-
stva. Za ním skončili s 9 
gólmi Sameš a so siedmi-
mi Zajac. 
Žiaci v 13 jarných zápa-
soch 6x zvíťazili a 7x ťaha-
li za kratší koniec. Skóro-
vali 33x, ale súperi im stre-
lili až 52 gólov. V celko-
vej tabuľke im s 24 bodmi 
za 8 víťazstiev a 18 prehier 
pri skóre 45:121 patrí 10. 
miesto. Najlepšími strel-
cami boli I. Kandráč s 15 
gólmi a o 1 menej dal Še-
bek, ktorý odohral len jar-
nú časť súťaže.

Príprava na nový ročník

Rozpis majstrovských futbalových zápasov 
ročník jeseň 2013

TJ Tunežice na koneč-
nom treťom mieste
Futbalisti tunežickej TJ splnili 
predsavzatie skončiť na 3. mieste 
futbalovej III. A triedy. Z 21 zápa-
sov 12 vyhrali, 2 hrali nerozhodne 
a 7 prehrali. Získali 38 bodov a ak-
tívne skóre 33 : 26. Pred nimi v ta-
buľke skončili Kvášov (47 bodov) 
a Pruské (41 bodov).

Mužstvo dospelých začalo prí-
pravu na novú sezónu 11.07. 
pod vedením trénera Jakuša, 
ktorému bude vypomáhať Ho-
mér. S mužstvom sa pripravu-
jú Kršák z Ilavy a Petrík zo Še-
bešťanovej, po zranení sa do 
prípravy zapojil Eliaš a s muž-
stvom trénuje aj J. Váň, s kto-
rým však môžeme rátať až v 
septembri. Kučera, Bonan a 
Žáčik stále kvôli pretrvávajú-
cim zraneniam netrénujú. Vis-
kupovi skončilo hosťovanie. 
Počas letnej prípravy je naplá-

novaných 6 prípravných zápa-
sov, jeden z nich už odohrali 
a D. Kočkovciam podľahli 3 : 
0. Stretnú sa ešte s Hlinníkom 
n/V, Belušou, Košecou a do-
rastencami Dubnice a Púcho-
va. Viac informácií o zmenách 
v zostave a výsledkoch prine-
sieme v budúcom čísle LZ. 

Dorast trénuje pod vedením 
Ing. Machalu a žiakov vedie 
jeho syn Jakub. 

Ing. F. Gach

Z histórie obce
60-ročný stánok kultúry
V roku 1951 udelili stavebné povolenie pre závod Ce-
mentáreň v Ladcoch. Stavať začali na jeseň 1951 a 
Dom kultúry do užívania dali v roku 1953. Náklady na 
stavbu i so zariadením boli 16 miliónov korún (v starej 
mene). Bol to vtedy najväčší, najmodernejší kultúrny 
dom na Považí, v sále s najlepšou akustikou. 
Hneď po otvorení sa stal DK strediskom čulého kultúr-
neho života. Založil sa Závodný klub ROH a pri ňom 
množstvo záujmových krúžkov, medzi nimi výtvarný, 
fotografický, rádioamatérov, filmový, tanečný orchester, 
divadelný a iné. V šesťdesiatych rokoch sa začali v ZK 
vydávať obecné noviny, ktoré majú dnes podobu Ladec-
kých zvestí. Tu bola inštalovaná aj prvá pamätná sieň 
obce, poriadali sa rôzne kurzy, prednášky a besedy. V 
DK sme videli množstvo divadelných predstavení pro-
fesionálnych umelcov, estrády, kabarety, ale i množstvo 
tanečných zábav a plesov. Dnešní sedemdesiatnici radi 
spomínajú na činnosť Klubu mládeže, ktorý mal vlast-
né priestory. Veľké premeny zažila aj obecná knižnica, 
ktorá sa spojila so ZK ROH a mala dvakrát viac čita-
teľov ako dnes. Rovnako kino v ZK sa búrlivo vyvíjalo 
po technickej i kultúrnej stránke, najmä po zavedení ši-
rokouhlého premietania. Počet divákov sa ročne pohy-
boval okolo 18 000. Časy sa zmenili a s nimi i vzťahy 
ľudí ku kultúre a jej formám. Vidíme menej tvorivosti 
a viac spotrebiteľského vzťahu často nie s najlepším vý-
berom. Budova zostarla, z času na čas sa renovovala, 
technicky modernizovala. Technicky a esteticky sa vy-
lepšil priestor pred DK a dúfame, že sa technicky zme-
ní aj budova šesťdesiatročného pamätníka lepších čias. 


