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Nová predajňa potravín – aktuálny stav
V májovom čísle Ladec-
kých zvestí sme Vás in-
formovali o stavebno 
– technických údajoch 
pripravovanej predajne 
potravín na križovatke v 
Ladcoch. 
Dnes je budova predaj-
ne postavená a zariadená 
novým interiérom. Vy-
budované je aj parkovis-
ko pre cca 10 áut a nový 
prístupový most ponad 
Lúčkovský potok. 
Nezrealizovala sa samo-
statná predajňa mäsa, 
pretože podľa informácií 
od investora, nebol záu-
jem o mäsiarstvo zo stra-
ny prevádzkovateľov, teda 
obchodníkov s mäsom. 
Táto skutočnosť bude 
možno pre mnohých 
sklamaním, no má to aj 
pozitívnu stránku. Pries-
tor, kde mala stáť preda-
jňa mäsa, otvára príleži-
tosť pre budúci peší ťah 
ku kostolu tak, ako ho 
naprojektoval prof. Trn-
kus vo svojej urbanistic-

kej štúdii. 
Obec dobuduje v pries-
tore medzi novým par-
koviskom pred predaj-
ňou potravín a novino-
vým stánkom prístupo-
vé chodníky tak, aby ob-
čan, ktorý pôjde od kri-
žovatky, mal čo najkrat-
ší prístup do predajne. 
V tomto priestore chce-
me postupne dobudovať 
námestíčko s parkovými 
úpravami. 

Nová predajňa potravín 
má aj „zbrusu“ nový inte-
riér, ktorý je usporiadaný 
tak komfortne, ako Lad-
čania dodnes poznali iba 
vo veľkých obchodných 
reťazcoch. Ja sám za seba 
môžem povedať, že som 
už nedúfal, že sa nový 
obchod v Ladcoch podarí 
postaviť. Vysoko oceňu-
jem aj rýchlosť a kvalitu, 
s akou firma Loden z Ko-
šeckého Podhradia stav-

4. strana je 
venovaná 

130. výročiu
 založenia Zboru

dobrovoľných 
hasičov 

v Ladcoch.

Voľby Voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnia 9. novembra t.r.. 
Občania v nich budú voliť poslancov a predsedu samosprávneho kraja. V okre-
se Považská Bystrica 5 poslancov, v okrese Púchov 3 poslancov a v okrese Ila-
va 5 poslancov. 
V príprave na voľby sú pre obec stanovené úlohy – organizačné zabezpeče-
nie. Do 30. septembra sa vytvorili volebné okrsky a určili volebné miestnosti. 
Obecný úrad, okrem iných úloh, zabezpečí v termíne do 15. októbra doruče-
nie oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom. Do 25. októbra uverej-
nia zoznam kandidátov pre voľby poslancov a pre voľbu predsedu samospráv-
neho kraja.

bu zrealizovala. 
Všetkým, ktorí sa pričini-
li o nový obchod v Lad-
coch, srdečne ďakujem.

Ing. arch. Ján Remo
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Kríž na Butkove

Narodené deti:
Vincent Kendrala
Nikolaj Kendrala

Jakub Kobela

Novonarodeným deťom želáme 
zdravie a šťastné detstvo. Rodi-
čom blahoželáme a prajeme veľa 

radosti zo svojich potomkov. 

Zomreli:
Valéria Faturíková (91)

Jozef Rindoš (66)
Anna Gavláková (65)

Stanislav Habánek (75)
Viera Bublavá (61)

Úprimne smútime za našimi ob-
čanmi, ktorí nás navždy opustili. 
Pozostalým vyslovujeme sústrasť. 

Jubileá
90 rokov

Alžbeta Adamcová (8. októbra 
1923)

80 rokov
Emil Bračík (4. novembra 1933)

Silvia Holičková (12. novembra 
1933)

25. výročie sobáša
Milan Hurta a Marta, rod. Koyšo-

vá (14. októbra 1988)
Jozef Meluch a Ivana, rod. Margu-

šová (29. októbra 1988)
Miroslav Habánek a Slávka, rod. 

Pravdová (5. novembra 1988)

50. výročie sobáša
Štefan Hatala a Vlasta, rod. Marti-

náková (21. novembra 1963)

Blahoželáme našim jubilantom. 
Do ďalšieho života im želáme zdra-

vie, spokojnosť a porozumenie. 

Takmer 150 účastníkov 
prišlo na slávnostnú po-
sviacku mohutného krí-
ža v lome Butkov 14. 
septembra t.r.
Kríž na hore Butkov, 
ktorý postavila cemen-
táreň v ostatných mesia-
coch, má v celku so ska-
lou, ktorá tvorí jeho ne-
oddeliteľnú súčasť výš-
ku 12 metrov (z toho 8,5 
m kríž a skala 3,5 m). 
V srdci kríža je ulože-
ná vzácna relikvia dreva 
Svätého kríža a v skale 
kríža je umiestnená ďal-
šia relikvia kúska skaly 
kameňa z Golgoty.

Kríž na hore Butkov 
slávnostne požehnal pá-
ter Elias Vella z Malty 
práve v deň, keď kres-
ťania slávia sviatok po-
výšenia Svätého kríža. 
Na svätej omši, na kto-
rej koncelebrovalo hlav-
nému celebrantovi kňa-
zovi Antonovi Gubalovi 
ďalších 9 kňazov, homí-
liu ku krížu predniesol 
páter Elias Vella. 
Nezabudnuteľný zážitok 
umocnil hudobný sprie-
vod a piesne skupiny 
The Gospel Family z No-
vej Dubnice. 
Pátrovi Eliasovi Vellovi 

odovzdal na záver Ing. 
Anton Barcík, generál-
ny riaditeľ PCLA, kúsok 
kameňa s fosíliou, ktorej 
vek geológovia stanovili 
na 200 miliónov rokov. 
Všetci účastníci si od-
niesli najnovšiu knihu 
od Eliasa Vellu „Ahoj, 
Ježiš, môžeme sa po-
rozprávať?“ a modlitbu, 
ktorá je na žulovej doske 
upevnená na skale kríža 
v lome Butkov. 
(Vybrané z príhovoru 
generálneho riaditeľa 
PCLA Ing. Antona Bar-
cíka)

Ladecké zvesti č. 6 vy-
jdú 13. decembra 2013

V čísle bude obvyklé spra-
vodajstvo zo zasadaní obec-
ného zastupiteľstva, infor-
mácie zo škôl a kultúry. Ná-
jdete tu aj výsledky volieb 
poslancov a predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja, informácie z činnos-
ti organizácií a spolkov, vý-
sledky súťaží vo futbale a 
stolnom tenise a iné aktua-
lity z diania v obci.

Súťaž o pohár Považskej cementárne
Súťaže v požiarnickom špor-
te sa stávajú čoraz populár-
nejšie nielen medzi hasičmi 
– pretekármi, ale i medzi ši-
rokou verejnosťou. 
V malých obciach v tom-
to smere konkurujú aj iným 
športom. Hasičský šport vy-
plňuje voľný čas mládeže a 
zmysluplne zamestnáva funk-
cionárov hasičských zborov. 
Svedectvom takéhoto záujmu 
bola aj Súťaž o pohár Považ-
skej cementárne, ktorú uspo-
riadali naše Dobrovoľné ha-
sičské zbory 15. septembra na 
ihrisku TJ Tatran cementáreň 

Ladce. 
Zúčastnilo sa na nej 30 druž-
stiev mužov a 8 družstiev 
žien. Súťaž v požiarnom úto-
ku mala zaujímavý a napína-
vý priebeh a zaujala prítom-
ných divákov. 
Ženy DHZ potvrdili, že pa-
tria medzi špičku na stred-
nom Považí i na Slovensku a 
zvíťazili. V mužskej kategórii 
bolo poradie na prvých troch 
miestach: Tŕstie, Nosice, Ho-
rovce. 
Aj organizátori zvládli súťaž k 
spokojnosti účastníkov i ná-
vštevníkov. 

Spomienková slávnosť 
k SNP
Tradičná spomienková slávnosť k 
výročiu SNP pri pomníku obeti-
am druhej svetovej vojny sa kona-
la 27. augusta t.r.. Príhovor k Lad-
čanom mala vedúca tajomníčka 
oblastného výboru SZPB Bože-
na Kulhanová. Vence za zvukov 
smútočného pochodu k pomní-
ku položili zástupcovia obce, zá-
stupcovia organizácie Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojov-
níkov a Oblastného výboru SZPB. 
Počas oslavy účinkovala dychová 
hudba Ladčanka.

Foto na 1., 2. a 3. strane Ing. 
arch. J. Remo



„Kabát“ Železničnej stanici
Modernizácia železnice pre 
rýchlosť do 160 kilometrov sa 
pohla od Ladiec ďalej. Zosta-
li tu však niektoré „dlhy“. Jed-
ným z nich je fasáda budo-
vy Železničnej stanice. Dlh 
stavbári v tomto čase spláca-
jú. Viac ako storočná budova, 
ktorá bola od dôb jej existen-
cie mnohokrát pristavovaná a 
prebudovávaná, dostáva nový 
kabát.

Koyšove Ladce
Jubilejný 15. ročník sú-
ťaže v prednese pôvod-
nej slovenskej ľúbost-
nej poézie na počesť 
ladčianskeho rodáka, 
básnika Pavla Koyša, 

sa bude konať v Ladcoch 
25. októbra 2013 v pries-
toroch Domu kultúry. 
Zúčastnia sa ho recitáto-
ri v 4 vekových kategóri-
ách, ktorých bude hod-
notiť odborná porota na 
čele s hercom a recitáto-

rom, docentom Jurajom 
Sarvašom. V tomto jubi-
lejnom ročníku súčasťou 
podujatia bude aj boha-
tý kultúrny večer (17:30 
hod.) vo veľkej sále kul-
túrneho domu. Predtým 
účastníci položia kvety k 

pomníku a buste bás-
nika v Ladcoch. 
Na kultúrny večer, v 
ktorom vystúpia známi 
slovenskí herci, speváci 
a hudobníci, pozývame 
všetkých Ladčanov!! 
(vstup je zdarma).

Nový plot a nová cesta okolo Materskej školy
Vybudovanie novej cesty oko-
lo Materskej školy nadväzuje 
na práce, ktoré obec vykonala v 
roku 2012, keď zbúrala dva staré 
rodinné domy a vyčistila pries-
tor medzi hlavnou cestou a Uli-
cou Ľudovíta Štúra smerom k 
novému bytovému domu. 
Vyčistením tohto územia došlo 
k otvoreniu pohľadu na kaštieľ a 
nový 16 bytový nájomný dom. S 
vybudovaním cesty medzi hlav-
nou cestou a Ulicou Ľudovíta Štú-
ra sme rátali už v čase, keď sa tvo-
ril urbanistický návrh na „IBV za 
kaštieľom“ a 16 bytový nájomný 
dom. Už vtedy sme nechali napro-
jektovať aj túto cestu. 
Súčasťou novej cesty je aj stav-
ba nového oplotenia. Nový plot 
je navrhnutý z betónových pane-

lov. Pôvodný plot sa posunul sme-
rom k budove škôlky a na získa-
nom pozemku sa vybudovalo par-
kovisko pre cca 10 áut. Nový plot 
bude vybudovaný aj zo strany 
hlavnej cesty a bude tiež posunutý 
smerom k budove škôlky cca 3 m. 
Jestvujúci betónový plot od cesty 
bude odstránený a týmito úpra-
vami sa sprehľadní pohyb peších 
po chodníku ako i vychádzanie 
z areálu Materskej školy smerom 
k hlavnej ceste. Pred novou brá-
nou bude vybudovaná dostatočne 
veľká a prehľadná bezpečná plo-
cha pre chodcov. Druhý, hospo-
dársky vstup do areálu Materskej 
školy, bude umiestnený v zadnej 
časti za kuchynským pavilónom 
z novovybudovanej cesty. Tými-
to úpravami sa získa úplne nový, 

technicky i esteticky kvalitnejší 
prístup k areálu Materskej školy a 
v neposlednom rade ďaleko bez-
pečnejšia dopravná situácia. 
Samostatný plot poskytuje veľa 
možností v jeho ďalšom este-
tickom povrchovom dotvára-
ní. Môže sa upraviť farebne ale-
bo obložiť obkladovým materiá-
lom alebo nechať obrásť divým vi-
ničom či inou zeleňou. Obec má 
záujem rekonštrukčnými prácami 
postupne zveľaďovať a renovovať 
celú Materskú školu. 
Pri tejto príležitosti ďakujem všet-
kým sponzorom, ktorí prispievajú 
na zveľadenie Materskej školy ako 
i občanom, ktorí sa na tejto čin-
nosti dobrovoľne podieľajú. 

Ing. arch. J. Remo, 
starosta obce

Kultúrno-spoločenské 
udalosti
Septembrové dni boli aj v 
Ladcoch plné kultúrnych 
a spoločenských udalostí. 
Po ladčianskych hodoch 
sa o slovo prihlásili aj or-
ganizátori hodových sláv-
ností v Tunežiciach a Hor-
ných Ladcoch. V progra-
me boli sväté omše, špor-
tové podujatia a prirodze-
ne nechýbala dobrá nála-
da umocnená dychovou 
hudbou Ladčanka, ktorá 
vyhrávala v Tunežiciach i 
Horných Ladcoch. 

Koncert Váhovanky
Kultúrna komisia obecné-
ho zastupiteľstva v Lad-
coch znovu ukázala svoju 
životaschopnosť. Pripra-
vila vystúpenie dychovej 
hudby Váhovanka z Mní-
chovej Lehoty, ktorá Lad-
čanom vyhrávala 22. sep-
tembra v Dome kultúry. 

Stretnutie dôchodcov
Po niekoľkých rokoch 
prestávky sa opäť uskutoč-
ní stretnutie dôchodcov. 
Organizátori – Kultúrna 
komisia pri obecnom za-
stupiteľstve a Zbor pre ob-
čianske záležitosti privíta-
jú našich starších občanov 
v Dome kultúry dňa 12. 
októbra t.r. Pripravený je 
kultúrny  program, v kto-
rom vystúpi známa hudba 
Kysucký prameň (heligó-
nový orchester).



130 rokov dobro-
voľného hasičstva 
v Ladcoch

Dobrovoľný hasičský zbor v Ladcoch patrí medzi naj-
staršie na strednom Považí. Staršie sú iba Považská Bys-
trica (1872), Púchov (1875), Beluša (1878), Ilava (1875).
Na území obce vznikali rôzne spolky až po vzniku ČSR v 
roku 1918. Počas ďalších rokov sa rodili i zanikali mnohé 
organizácie, hasiči v Ladcoch však nikdy neprerušili svo-
ju činnosť. Od roku 1883, teda 130 rokov tu boli, aby slúži-
li občanom. Boli tu, podliehali zmenám, modernizovali sa, 
nikdy však nezmenili svoje základné poslanie: ochranu ži-
votov a majetku proti živlom. Okrem toho počas prvej ČSR 
i po oslobodení, boli jedným z hlavných nositeľov kultúr-
no – spoločenského života v obci, boli prítomní pri zveľa-
ďovaní a aktivitách obce. 
O dnešnej činnosti DHZ v Ladcoch sú občania dostatočne 
informovaní i prostredníctvom Ladeckých zvestí. Pozrie-
me sa teda na niektoré udalosti, ktoré sprevádzali dlhý a 
plodný 130 – ročný život hasičskej organizácie v Ladcoch. 

Založenie
„Ohňohasičský zbor“ založili v roku 1883. Vo vedení vte-
dy boli väčšinou miestni podnikatelia, ktorí mysleli mo-
derne. Predovšetkým Šimon Stiglitz a Adolf Lippe. Po roku 
1894 ich vystriedali už občania Ladiec Jozef Hriadeľ a po 
ňom Štefan Turza. V ďalších rokoch sa vo vedúcich funk-
ciách vystriedali niektorí riaditelia cementárne, ktorí ha-
sičský zbor podporovali aj finančne. Po vzniku ČSR vied-
li DHZ významní, dlhoroční funkcionári Pavel Koyš a On-
drej Peterka. 

Od džbaru po striekačku
Prvá „striekačka“ bol džbar na kolesách opatrený pumpou. 
V roku 1890 za peniaze z cementárne, z kaštieľa a obce (do-
vedna 390 zlatých) kúpili 24 blúz, 15 prilieb, hadice, hasičské 
vedrá a ďalšie vybavenie. 
Motorovú striekačku - prvú na širokom okolí, kúpili v roku 
1928. Bola štvorkolová a stála 44 000 Kčs. Dňa 30. septemb-
ra toho roku ju posvätili za prítomnosti zemského veliteľa na 
Slovensku, Schmidta.

Vojnové roky
Počas druhej svetovej vojny činnosť hasičov nepoklesla, 
DHZ sa stal súčasťou tzv. civilnej obrany. Vtedy mali 27 
činných členov. V decembri 1940 svoje schopnosti preuká-
zali pri najväčšom požiari v novodobej histórii Ladiec pri 
hasení požiaru vo vápenke a píle. 

Bohaté šesťdesiate roky
Vtedy Zväz požiarnej ochrany viedli Milan Majerík, Jozef 
Bednárik, Pavol Kalus ml., Ladislav Nagy, Jozef Mikušinec 
a ďalší. V roku 1966 mladí požiarnici pod vedením Jozefa 
Mikušinca získali prvenstvo na Slovensku. Úspech si zopa-

kovali aj v nasledujúcom roku. V roku 1969 sa ladčianski 
hasiči prvý raz zúčastnili na novovzniknutom hasičskom 
športe pod vedením veliteľa Ladislava Nagya. 
V roku 1983, keď oslávili storočnicu, v obci fungovali tri 
organizácie: obecná (predseda Milan Majerík), v cemen-
tárni (predseda Ing. Vojtech Mikloši) a v Tunežiciach (V. 
Marguš).

Prvá hasičská zástava
V roku 1934 sa v Ladcoch konala oslava 50. výročia za-
loženia „Ohňohasičského zboru“ (preložená z roku 1933). 
Oslava sa konala na ihrisku a v priestoroch kláštora. Sú-
časťou bolo okresné poplachové cvičenie za účasti mno-
hých zborov z ilavského okresu. 
V rámci osláv sa konala v kláštore posviacka „hasičské-
ho praporu“. Pri tejto príležitosti si zakúpili mnohé or-
ganizácie tzv. „klince do hasičskej zástavy“ v hodnote 50 
Kčs. Takto získané financie slúžili na zhotovenie zástavy 
a ostatnú činnosť DHZ v Ladcoch.

29. septembra t.r. (po uzávierke Ladeckých zvestí), oslá-
vili ladčianski hasiči 130. výročie DHZ a posvätili novú 
hasičskú zástavu. O tom budeme podrobnejšie informo-
vať v decembrovom čísle Ladeckých zvestí.

V Slovensko – moravskej hasičskej lige 
Ladčanky tretie
V roku 2012 naše ženské 
hasičské družstvo slávi-
lo viaceré úspechy, med-
zi iným aj víťazstvo v Slo-
vensko-moravskej hasič-
skej lige. Tohoročné vý-
sledky v tejto zaujímavej 
súťaži čiastočne ovplyv-
nilo aj prerušenie nácvi-
ku kvôli príprave na ha-
sičskú olympiádu vo 
Francúzsku, kde muselo 
družstvo absolvovať cel-
kom iný druh tréningu 
na odlišný druh preteku. 
Po sérii rôznych výsled-
kov v jednotlivých kolách 

SMHL sa družstvo našich 
dievčat umiestnilo na tre-
ťom mieste a získalo tak 
miesto na stupni víťazov. 
Zvíťazili hasičky z No-
síc, druhé bolo družstvo 
z Dežeríc.
Umiestnenie, vzhľadom 
na zložitosť a námahu, 
ktorú museli dievčatá v 
roku 2013 vynaložiť, tre-
ba pokladať za veľmi dob-
ré. Im – aj ich vedúcim 
patrí za vzornú reprezen-
táciu Dobrovoľného ha-
sičského zboru a obce 
Ladce naša vďaka.



Ladčianske školy po prvom zvonení

Školský rok 2013/2014 sa slávnostne začal na všetkých troch 
ladčianskych školách 2. septembra. 
Pedagógov na Materskej, Základnej škole a Odbornom učilišti 
internátnom čakajú špecifické starosti a problémy, ktorých je na 
všetkých troch zariadeniach dosť. Prajem učiteľom, deťom i ro-
dičom, aby ich vzájomné porozumenie a spolupráca pretrvávali, 
aby školský rok, do ktorého vstúpili, im priniesol kvalitné vyučo-
vacie a výchovné výsledky. 

Materská škola
Pre školský rok 2013/2014 je do Materskej školy v Ladcoch zara-
dených 72 detí vo veku 3 – 7 rokov. V 4 triedach pracuje s deťmi 
8 kvalifikovaných učiteliek.
V najstaršej vekovej skupine sa na vstup do ZŠ v školskom roku 
2013/2014 pripravuje 33 detí.
Riaditeľkou je Táňa Kukuliašová.
Učiteľkami sú: 
Gajdošíková Irena, Svádová Alena (najst. veková skup. 5–7 r. deti)
Kukučková Alena, Kotrasová Andrea (stred. veková skup. 3,5– 
4,5 r. deti)
Pikálková Jana, Mgr. Zahradníková Gabriela (najmladšia veko-
vá skupina 3 r. deti)
Grmanová Anna, Kukuliašová Táňa (najst. veková skup. 5–7 r. deti)
Okrem toho v škole pracuje 5 prevádzkových zamestnancov. 
Od októbra 2013 praxuje v kuchyni MŠ 7 žiakov z Odborného 
učilišťa v Ladcoch. 
V šk. roku 2013/2014 pracujeme v Materskej škole podľa Škol-
ského vzdelávacieho programu pod názvom „Poď so mnou spo-
znávať svet“, ktorý je spolu s Ročným plánom a Školským poriad-
kom záväzným dokumentom pre všetkých zamestnancov školy. 
Aj tento šk. rok v MŠ bude pracovať krúžok anglického jazyka 
pod vedením lektorky Mgr. Bohuslavy Staňovej z Pov. Bystrice 
a krúžok výtvarnej výchovy, ktorý vedie Mgr. Marta Juríčková 
zo ZUŠ Košeca. Verím, že aj tento školský rok bude pre všetkých 
zainteresovaných nemenej úspešný ako tie predošlé. Tešíme sa 
z každého pokroku a úspechu našich detí, ktorý dosiahnu zá-
sluhou našej školy. Chcem poďakovať rodičom, ktorí vedia oce-
niť našu naozaj neľahkú prácu. Každá pochvala a uznanie, ktoré 
nám vyjadrujú, je pre nás veľkou motiváciou do ďalšej práce. Po-
čas letných prázdnin sa začalo s rekonštrukciou školského dvora, 
pribudne nové pieskovisko, hojdačky, preliezačky. Spolu s deťmi 
sa veľmi tešíme na nové možnosti pohybových aktivít. Ďakuje-
me všetkým rodičom za poskytnutie 2 % z daní, ako aj všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli a tým pomohli k uskutočneniu projek-
tu. Vďaka patrí hlavne Ing. Števánkovej a Ing. Mrvovej, ktoré celý 
projekt naplánovali a iniciovali. 
Do ďalšej práce prajem všetkým veľa síl, zdravia a elánu.

Kukuliašová Táňa, 
riaditeľka MŠ

Stavebné sporenie môžete uzavrieť aj v Ladcoch

Nechajte zarábať svoje peniaze! Uzatvorte si novú zmlu-
vu o stavebnom sporení v Prvej stavebnej sporiteľni a 
vaše vklady budú úročené tromi percentami ročne, po-
čas celej doby sporenia. Podľa výšky vkladov získa kaž-
dý stavebný sporiteľ aj štátnu prémiu. 
Navštívte poradenské centrum obchodných zástupcov 
Prvej stavebnej sporiteľne v Dome kultúry Ladce každý 
utorok od 10.00 do 17.00 hodiny. 

V dňoch 17. – 19. septembra 2013 sa naši učni z učebného odbo-
ru murár zúčastnili medzinárodnej súťaže učňov v remeselných 
zručnostiach vo Vysokom Mýte v Českej republike. 
Budúci murárski majstri – Marek Chlebana a Jaroslav Burmek – pod 
odborným dohľadom Bc. Lukáša Košúta obsadili v konkurencii de-
viatich družstiev z Poľska, Česka a Slovenska prvé miesto. Výsledné 
umiestnenie bolo dané súčtom bodov po absolvovaní murovania z 
materiálov Heluz a Ytong, realizácii izolácie a následnom omietaní 
materiálmi Isover a Weber. Praktická časť sa hodnotila podľa tých-
to základných kritérií: zvládnutie zadanej úlohy v čase, dodržiavanie 
správnych technologických postupov, kvalita remeselného prevede-
nia, dodržiavanie BOZP a remeselné návyky. 
Naši chlapci s oduševnením preukázali svoje vedomosti a zručnosti 
a my sme právom hrdí na výkony našich žiakov a ich majstrov, ktoré 
s nimi, nielen na murárskych súťažiach, dosahujú. 

Mgr. M. Sňahničan

Zdrvujúce víťazstvo našich učňov

Začiatok v Odbornom učilišti internátnom
Odborné učilište internátne za-
čalo školský rok 2013/2014 s po-
čtom 154 žiakov na škole. Z toh-
to počtu je na internáte ubytova-
ných 30 žiakov. 
Žiaci sa pripravujú na robotníc-
ke povolania v siedmich učebných 
odboroch: murár, maliar, stolár, 
stavebný zámočník, záhradník, 
služby a domáce práce, kuchár. V 
prvom ročníku sa vzdeláva 49 ži-
akov, v druhom 56 a v treťom tiež 

49 žiakov. 
Okrem vzdelávania im poskytuje-
me aj možnosť pracovať v záujmo-
vých krúžkoch. Zo 154 vydaných 
vzdelávacích poukazov sa k nám 
vrátilo 123 kusov. Žiaci budú pra-
covať v týchto ôsmich krúžkoch: 
IKT, mladé gazdinky, ručné práce, 
stolovanie a aranžovanie, šikovné 
ruky, športový, varenie a pečenie, 
zaujímavé informácie. 

Mgr. M. Sňahničan

Základná škola
Počet žiakov: 212 (chlapcov 
93, dievčat 119)
Počet žiakov na I. stupni: 96
Počet žiakov na II. stupni: 116
Počet žiakov v škol. klube: 42

Vedenie školy: 
Riaditeľka: Mgr. Bronislava 
Majtánová
Zástupca RŠ: PaedDr. Mária 
Hatoková
Ekonómka: Lýdia Huňačková
Triednictvo v jednotlivých 
triedach prevzali:
1.A-Mgr. Eva Letková
1.B-Mgr. Jarmila Šelingová
2. – Mgr. Erika Zahradníková
3. – Mgr. Miroslava Bartáková
4. – Mgr. Viera Ševčíková
5. – Mgr. Šárka Adamcová
6. – Ing. Lenka Dideková
7. – Ing. Katarína Šibíková
8. – Mgr. Jana Štrbíková
9. - Mgr. Bronislava Majtánová

Bez triednictva zostali: Ing. 
Martina Kozlíková (aprob. 
MT, FYZ, INF), Mgr. Tomáš 
Struňák (aprob. NBV, BIO) a 
zostáva aj výchovným porad-
com, Mgr. Ľudmila Tancerová 

(aprobácia telesná výchova), 
Mgr. Marián Babjak (náb. vý-
chova/NEJ). V školskom klube 
tento rok budú Jarmila Gabko-
vá a Bc. Daniela Koňuchová.

V škole budú v školskom 
roku 2013/2014 fungovať tie-
to záujmové krúžky: 
Pohybové hry (Ševčíková Viera)
Prírodovedný (Letková Eva)
Tvorivá dielňa (Šelingová Jarmila)
Šikovníček (Zahradníková 
Erika)
Počítačový (Záhradník Jozef)
Matematický pre piatakov 
(Kozlíková Martina)
Stolný tenis (Struňák Tomáš)
Strelecký (Fabo Ján)
Matematický (Šibíková Katarína)
Šéfkuchári (Šibíková Katarína)
Chemický (Dideková Lenka)
Slovenčina pre deviatakov 
(Štrbíková Jana)
Výtvarný (Štrbíková Jana)
Športový (Tancerová Ľudmila)
Divadelný (Adamcová Šárka)
Redakčný (Adamcová Šárka)
Anglický (Bartáková Miroslava)

Mgr. Bronislava Majtánová
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Po 7. kole futbalových súťaží

Doterajšie výsledky futbalových zápasov

Turisti na horách
Všeobecne sa dá pove-
dať, že dosiahnuté vý-
sledky nezodpovedajú 
vynaloženému úsiliu ve-
denia TJ.
Dospelí sú po 8. kolách 
so 4 víťazstvami, 1 remí-
zou a 3 prehrami a skóre 
13 : 10 s 13 bodmi na 5. 
mieste. Strelecky sa pre-
sadili 6 hráči: po 3 góly 
dali Erik Mrážik a Mar-
tinka a po 1 pridali Moj-
to, Průša, Koštialik a Me-
licher. Pravdu povediac, 
nielen vedenie TJ, ale aj 
fanúšikovania očakávali 
od mužstva viac. Je prav-
dou, že mužstvo naďa-
lej prenasledujú zranenia 
- najväčšie problémy má 
tréner mužstva s obran-
cami. Všetkých 7 zápasov 
v obrane odohral jedine 
stopér Homér, zápas čo 
zápas nastupujú do zákla-
du iní hráči. Veľkým skla-
maním pre tých, ktorí vy-
tvárajú pre chlapcov pod-
mienky, je prístup hlavne 
mladých odchovancov, 
ktorí uprednostňujú iné 

záujmy. 

Dorast má po 6. kolách 
najlepšie umiestnenie z 
našich družstiev. 3-krát 
zvíťazili a 2-krát prehrali 
so skóre 15 : 11 a s 9 bod-
mi sú na 3. mieste. Muž-
stvo vedie Anton Macha-
la. Tu je situácia obdob-
ná: nie čo sa týka zranení, 
ale prístupu hráčov. Ká-
der mužstva je úzky a na 
zápasy sa schádzajú led-
va 11 hráči, pričom môže 
tréner vystriedať až 6 hrá-
čov počas stretnutia. 

Starší žiaci začali sú-
ťaž pod vedením Jakuba 
Machalu. Chlapcom pa-
trí po 5 kolách 9. miesto. 
Za 2 víťazstvá a 3 prehry 
nazbierali spolu 6 bodov 
pri skóre 10 : 10. Tu je zá-
ujem o futbal ešte ako-ta-
ký, aj účasť na tréningoch 
je dobrá, ale disciplína 
chlapcov, najmä vzájom-
ná úcta, sú neznámym 
pojmom. 

Ing. F. Gach

Po skončení uplynulého súťažného ročníka ozná-
mil ukončenie práce vo funkcii predsedu TJ Ing. 
Jaroslav Koyš. Toto avizoval už po skončení pred-
chádzajúceho ročníka. Výbor Telovýchovnej jed-
noty na svojom zasadnutí 25.06.2013 prijal uznese-
nie, ktorým zvoláva na deň 15.11.2013 valné zhro-
maždenie, ktorého hlavným bodom bude voľba no-
vého výboru. Výbor TJ týmto vyzýva záujemcov o 
funkciu predsedu TJ a o prácu v novom výbore, aby 
sa prihlásili u niektorého z členov terajšieho výbo-
ru TJ.                                                            Ing. F. Gach

Turistický oddiel Slovenského 
zväzu technických športov ce-
mentáreň Ladce usporiadal dňa 
27.7.2013 turistický pochod – 
prechod Veľkou Fatrou. Pochod 
sa začal v obci Belá – Dulice a 
pokračoval Belianskou doli-
nou na chatu pod Borišovom. Z 
chaty, kde bolo občerstvenie, sa 
dalo vybehnúť na „kopec“ Bori-
šov (1 509,5 m n.m.). Trasa ďa-
lej pokračovala cez Ploskú (1 
532 m n.m.) do obce Vyšná Re-
vúca. Trasu dlhú 26 km, s pre-

výšením 1 050 m za krásneho 
počasia prešlo 37 turistov. 
Dňa 24.08.2013 sa usporiadal 
prechod Juráňovou dolinou. 
Pochod sa začal z Oravíc cez 
Tiesňavy Juráňovej doliny do 
sedla Umrlá (900 m n.m.). Od-
tiaľ Bobroveckou dolinou späť 
do Oravíc. Trasu dlhú cca 10 
km za krásneho počasia preš-
lo 40 turistov + 4 deti do 10 ro-
kov. Po turistike bola možnosť 
kúpania v Meander park Ora-
vice.

(foto: jeden z turistov pred chatou pod Borišovom)

Ing. Jozef Remo, predseda ZO SZTŠ

Začali sa stolnotenisové súťaže
V týchto dňoch sa začali oblastné stolnotenisové súťaže, v ktorých máme 
aj my tri družstvá. TJ Tatran cementáreň Ladce obsadila 4., 6. a 7. ligu 
družstvami A, B a C.
Prinášame vyžrebovanie 1. časti všetkých troch súťaží. Zvyšok, druhú časť, 
sa dočítate v decembrovom čísle Ladeckých zvestí. 
4. liga
28.9.2013 Ladce A – Veľké Uherce B
28.09.2013 Ladce A – Žarnov 
Oslany A
12.10.2013 Keraming-Kubran TN 
C – Ladce A
12.10.2013 Tren. Teplá B – Ladce A
26.10.2013 Ladce A – Handlová A
26.10.2013 Ladce A – Prievidza B
16.11.2013 Otrhánky A – Ladce A
16.11.2013 T. Jastrabie A – Ladce A
23.11.2013 TTC P. Bystrica B – Ladce A
07.12.2013 Ladce A – N. Mesto n/V C
14.12.2013 Partizánske C – Ladce A

14.12.2013 Bošany B – Ladce A

6. liga
04.10.2013 Nozdrovice A - Ladce B
11.10.2013 Ladce B – Klobušice A
16.10.2013 N. Dubnica E – Ladce B
25.10.2013 Ladce B – Slovan PB B
01.11.2013 Dohňany A – Ladce B
15.11.2013 Ladce B – TTC PB D
22.11.2013 N. Dubnica D – Ladce B
29.11.2013 Ladce B – D. Kočkovce B
06.12.2013 Pruské B – Ladce B
13.12.2013 Zliechov A – Ladce B
20.12.2013 Ladce B – Medeko PB A

7. liga
04.10.2013 Ladce C – Čer. Kameň A
11.10.2013 DCA A – Ladce C
18.10.2013 Ladce C – Nozdrovice B
25.10.2013 Milochov A – Ladce C
01.11.2013 Ladce C – TTC PB E
15.11.2013 Sedmerovce B – Ladce C
22.11.2013 Ladce C – OZ Lysá 
p/M B
29.11.2013 Šebešťanová A - Ladce C
06.12.2013 Ladce C – Dol. Moš-
tenec A


