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Ako volili LadčaniaVážení spoluobčania, 
čas vianočných sviatkov pripadajúci 
na koniec kalendárneho roka má v 
sebe veľkú symboliku.
V pokojnej atmosfére domova si vy-
chutnávame plody celoročného úsilia. 
Bohatosť vianočného stola a darče-
kov pre blízkych je vyjadrením našej 
úspešnosti v uplynulom roku.  
No Vianoce sú hlavne kresťanským 
sviatkom narodenia božieho syna, 
učenie ktorého je pre kresťanov zro-
dením nového života. Úplne nového 
pohľadu na zmysel ľudského života, 
podľa ktorého je rovnováha medzi 
materiálnymi potrebami človeka a 
jeho duchovným naplnením, zákla-
dom šťastného života.
Nie nadarmo si dávame na začiatku 
nového roka rôzne pozitívne predsa-
vzatia s túžbou po čistejšom živote, 
zbaveného všetkého negatívneho a 
zlého. Túžba po lepšom a duchovne 
čistejšom a plnšom živote je najkraj-
ším odkazom Vianoc. 
Vážení spoluobčania, želám Vám, aby 
aj tieto nastávajúce vianočné sviatky 
boli pre Vás zdrojom inšpirácie pre 
takýto nový krajší a lepší život. 
Želám Vám bohatý vianočný stôl, 
veľa krásnych darčekov, ale i veľké 
duchovné povzbudenie, veľa prejavov 
vzájomnej lásky, ústretovosti a praj-
nosti. 
Do nového roka 2014 Vám želám veľa 
šťastia, zdravia a úspechov v osobnom 
i súkromnom živote. V novom roku 
nás v obci čaká veľa práce. Aj keď veľ-
mi váhavo, ale predsa začala výstavba 
kanalizácie a vodovodu. Na jar mož-
no začne aj stavba tak dlho pripravo-
vaného kostola. 
Verím, že aj v nastávajúcom roku 2014 
bude naša obec úspešne napredovať. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Poďakovanie 
Redakcia Ladeckých zvestí ďakuje všetkým, ktorí prispeli 
k tvorbe našich obecných novín v roku 2013. Osobitne Ing. 
arch. Jánovi Removi za články a fotografie, Ing. F. Gacho-
vi, Mgr. M. Sňahničanovi, Ing. Jozefovi Removi, vedeniu a 
pedagógom ZŠ, vedeniu MŠ, zástupcom organizácií, zvlášť 
Dobrovoľnému hasičskému zboru, Slovenskému zväzu 
zdravotne postihnutých a Slovenskému rybárskemu zväzu. 
Redakcia ďakuje matrikárke obce Ľ. Porubčanovej, pracov-
níčke OcÚ A. Suchárovej a predsedovi kultúrnej komisie 
obecného zastupiteľstva D. Koštialikovi. 
Redakcia ďakuje aj pracovníkom novinového stánku, ktorí 
distribuovali polovicu Ladeckých zvestí. 
Tešíme sa na spoluprácu v roku 2014!

Ladčania v účasti vo voľbách poslancov a 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) vytvorili negatívny „rekord“. 

Dňa 9. novembra t. r. sa z 2 114 oprávnených voličov na 
voľbách zúčastnilo 234 občanov, čo je približne 11 % (do-
terajšie krajské voľby v Ladcoch boli vždy okolo 20 %). V 
1. okrsku prišlo 94, v 2. okrsku 82 a v 3. okrsku (Tunežice) 
prišlo 58 voličov. 
Za okres Ilava boli do TSK zvolení títo kandidáti:
Eva Bočincová a Juraj Hort za koalíciu KDH, SDKÚ-DS, 
Most-Híd, Nová väčšina – Dohoda, Sloboda a solidarita, 
OKS. Peter Marušinec a Pavol Bagin za Smer-SD a Viliam 
Cibik ako nezávislý kandidát.

Na rozhraní rokov na polnočné stretnutie
Pri rozlúčke so starým rokom a privítaní roku 2014 sa opäť 
stretneme na ladčianskej križovatke. Obecný úrad za podpory 
sponzorov pre Vás pripravil tradičný ohňostroj a občerstve-
nie. O dobrú náladu sa postará dychová hudba Ladčanka. 
Veríme, že prídete a stanete sa súčasťou tohto krásneho preja-
vu spolupatričnosti občanov.

Jednotliví kandidáti na po-
slancov dostali v Ladcoch ta-
kýto počet hlasov:
Bc. Rastislav Čepák (92)
Radomír Brtáň (89)
Ing. Róbert Rafaj (69)
Ing. Peter Marušinec (47)
MUDr. Viliam Cibik, PhD 
(46)
Anton Fabuš (44)
Ing. Pavol Bagin (39)
Ing. Štefan Daško (35)
Ing. Jozef Gašparík (34)
Ing. Juraj Hort (34)
Posledný 28., JUDr. Edmund 
Kmec, dostal v Ladcoch 6 
hlasov.    
Vo voľbách predsedu TSK 

zvíťazil hneď v 1. kole (nad 
50%) Ing. Jaroslav Baška, 
ktorý získal 53,45 % hlasov v 
kraji. 
Druhý Jozef Lohyňa za ním 
zaostal o viac ako 30 %.
V Ladcoch za Ing. J. Baš-
ku hlasovalo 153 voličov, za 
ostatných kandidátov zvyšok 
– 58 voličov. 
Politická strana SMER-SD 
bude mať v krajskom za-
stúpení 25 poslancov. Pravi-
cová koalícia KDH, SDKÚ-
-DS, Most-Híd, SaS, OKS, 
Nová väčšina – Dohoda 8 po-
slancov, Zmena zdola jedné-
ho a nezávislí 11 zástupcov.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce
Narodené deti:
Dominik Šedík

Jakub Pyšný
Liana Behanová

Nina Letková
Ema Šotkovská
Laura Binková

Novonarodeným deťom želáme 
zdravie a šťastné detstvo. Rodi-
čom radosť zo svojich potomkov. 

Zomreli: 
Katarína Gajdošová r. 75

Ladislav Nagy r. 72
Anna Rindošová r. 62
Anna Faturíková r. 89

Všetci smútime nad stratou na-
šich spoluobčanov. Pozostalým 

vyslovujeme sústrasť. 

Jubileá:
85 rokov 

sa dožila Anna Habánková (1. de-
cember 1928)

80 rokov
Mária Uríčková (4. 12. 1933)

Mária Letková – ulica Janka Kráľa 
(28. december 1933)

Emília Letková (3. januára 1934)
Anna Vendrinská (31. 1. 1934)

55. výročie sobáša
Ján Habánek a Vlasta, rod. Meli-

cherová (17. januára 1959)

Jubileum recitačnej súťaže
Dňa 25. októbra 2013 sa zaplnil ladčiansky Dom kultúry mi-
lovníkmi slovenskej ľúbostnej poézie a obdivovateľmi diela i 
osobnosti nášho rodáka Pavla Koyša. Uskutočnil sa jubilejný 
– 15. ročník súťaže Koyšove Ladce. Vo všetkých štyroch kate-
góriách prišlo dovedna 46 recitátorov, čo bolo práve toľko ako 
v roku predchádzajúcom. 
O úrovni a potom i poradí jednotlivých súťažiacich rozhodo-
vali odborné poroty. V I. a II. kategórii Mgr. Mária Schlosse-
rová, Mgr. Zuzana Laurenčíková a Mgr. Beata Kvaššayová. V 
III. a IV. kategórii PaedDr. Gejza Sádecký, Elena Bakošová a 
Anton Baláž. Predsedom celoštátnej odbornej komisie bol 
známy slovenský herec a recitátor doc. Juraj Sarvaš.
Na prvých troch miestach 
v jednotlivých kategóriách 
skončili:
I. kategória:
1. Hana Hasidlová, G. NMnV
2. Oto Kristián, Gym. BnB
3. Nikola Štěpanová, ZŠ Slov. 
partizánov, Pov. Bystrica

II. kategória (študenti vyš-
ších ročníkov stredných škôl):
1. Peter Kováčik, Gym. P. Bys.
2. Adriana Šatková, Stredná 
umelecká škola Trenčín
3. Adam Bajo, ZUŠ Nová Dub-
nica

Diplom za výber a interpretá-
ciu textu získala Ema Sečová z 
Gymnázia v Novom Meste nad 
Váhom. 
Diplom za osobitý interpretač-
ný prejav Charlotte Ondricho-
vá z Gymnázia Púchov. 

III. kategória (dospelí do 60 
rokov):
1. Jozef Kohút, Trenčín
2. Anna Mišurová, Ružomb.
3. Dana Sobolová, Kysuc. N.M.

IV. kategória (dospelí nad 60 
rokov):
1. Mária Blaškovičová, T. Tep.
2. Anton Orlík, Pov. Bystrica
3. Valentín Hagara, Nováky

Diplom a cenu za výpoveď k 
problémom dneška v básni 
Sklamanie dostala Jozefína Ju-
rovatá z Lúk. 

Ceny do súťaže venovali Mini-
sterstvo školstva SR, Považské 
osvetové stredisko, Považská 
knižnica, Obecný úrad Ladce, 
Vydavateľstvo Slovenský spi-
sovateľ.
Účastníci 15. ročníka Koyšo-
vých Ladiec si pripomenuli 
aj 20. výročie úmrtia básnika. 
Položili kytice k buste P. Koy-
ša, vypočuli si báseň a potom i 
pieseň a príhovor herca a spe-
váka Antona Baláža. 
O 17:30 hod. vo veľkej sále 
Domu kultúry pripravili brati-
slavskí umelci a členovia Klubu 
priateľov poézie Pavla Koyša 
hodnotný program. Modero-
val ho Anton Baláž a vystúpili 
v ňom národná umelkyňa Má-
ria Kraľovičová, speváci, naj-
lepší recitátori zo súťaže, dy-
chová hudba Ladčanka a ďalší. 
Na tému Pavel Koyš, človek a 
básnik, prehovoril Mgr. Art. 
doc. Juraj Sarvaš. 
V sále sme videli asi 40 účast-
níkov z Bratislavy, väčšinou 
členov Klubu priateľov poézie 
Pavla Koyša a žiaľ, iba hŕstku 
Ladčanov. 

Septembrové zasa-
danie zastupiteľstva
Dňa 26. septembra 2013 zasadalo 
obecné zastupiteľstvo v Ladcoch 
za stopercentnej účasti poslancov. 
Na zasadaní zrušili Všeobecne 
záväzné nariadenie z roku 2006 o 
chove, vodení, držaní psov na úze-
mí obce Ladce a uznesenie z roku 
2007 – Štatút obce Ladce. 
Žiadosť o poskytnutie priestorov v 
Dome kultúry pre založenie folk-
lórneho súboru podmienili po-
slanci podmienkou, ak o návštevu 
súboru prejaví záujem aspoň 20 
členov. 
Zastupiteľstvo schválilo finančné 
dotácie – príspevky týmto žiada-
teľom: 
200 eur na posedenie s dôchodca-
mi
1 000 eur na oslavu 130.  výročia a 
založenia hasičského zboru v Lad-
coch
500 eur na projekt zníženia energe-
tickej náročnosti v Materskej škole
100 eur ako jednorazový finančný 
príspevok Lige proti reumatizmu
29 eur na žiaka, ktorý navštevuje 
Centrum voľného času mimo La-
diec (Púchov, Ilava, Považská Bys-
trica) v školskom roku 2013/2014
Zastupiteľstvo schválilo bezplatný 
prenájom sály DK na podujatie 
Koyšove Ladce a vestibulu na vý-
stavu plazov.
Poslanci na septembrovom zasada-
ní schválili aj návrh na úpravu roz-
počtu obce na rok 2013 č. 2 a č. 3.

Koyšove Ladce očami pedagóga
„Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá... „ 

(P.O. Hviezdoslav – Letorosty III.)
Možno dnes už nie tak známe verše, ktoré sa však do poslednej hlásky 
naplnili 25. októbra tohto roka. Umelecké dopoludnie presýtené krás-
nym slovom a prednesom, hlbšie spoznávanie literatúry, sprostredko-
vanie literárnych hodnôt verejnosti, krása a čistota slova určite potešili 
nejedného z nás. Podporovať záujem recitátorov o pôvodnú slovenskú 
ľúbostnú poéziu sa každoročne snaží Klub priateľov poézie Pavla Koyša 
a Ministerstvo školstva SR ako vyhlasovatelia súťaže, Považské osvetové 
stredisko v Považskej Bystrici ako organizátor súťaže a obec Ladce ako 
spoluorganizátor. Tento ročník bol výnimočný dvomi výročiami: ubeh-
lo už pätnásť rokov, čo ministerstvo školstva vyhlásilo túto celoštátnu 
súťaž a uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil básnik Pavol Koyš. Pri 
tejto príležitosti zavítali do Ladiec i umelci z Bratislavy, ktorí si uctili 
jeho pamiatku. Pozvanie prijala i herečka Mária Kráľovičová a sólista 
slovenskej filharmónie Erik Hudec, ktorí spríjemnili večerný program. 
Nechýbala ani manželka básnika Margaréta Koyšová a predseda Klubu 
priateľov poézie Pavla Koyša, Ing. Jozef Mikloško. 
Priblížiť umelecké slovo žiakom našej školy, sme sa snažili jednak pred-
nesom žiačky 8. ročníka – Vanesky Čuríkovej, ktorá reprezentovala našu 
školu i účasťou 25 žiakov zo 6. – 8. ročníka, ktorí si tak rozšírili svoje 
recitátorské obzory a prežili príjemné umelecké dopoludnie. 
S poľutovaním však hodnotím účasť na večernom programe žiakmi i 
občanmi našej obce ako sporadickú, ojedinelú. Takáto významná osob-
nosť, ktorou náš rodák Pavol Koyš bezpochyby bol, si azda aspoň raz do 
roka zaslúži viac pozornosti a úcty. 

Mgr. Jana Štrbíková



Najväčšia časť detského ihriska 
pri škôlke hotová!
Ďakujeme za spoluprácu!
Práce na detskom ihrisku pri materskej škole sú na tento 
rok úspešne za nami. Dokončili sme všetko, čo sme naplá-
novali. 
Máme nové preliezačky, šmýkalky, lezecké steny, hojdačky a 
zostavy. Všetky časti sú certifikované a spĺňajú európske nor-
my. Napriek tomu, že prvky sú z dreva, ich údržba je jedno-
duchá a detské ihrisko bude slúžiť mnoho rokov. Dopadovú 
plochu sme zvolili drobný premývaný štrk najmä kvôli tomu, 
že spomedzi ponúkaných možností (lisovaná guma alebo dre-
vená štiepka) má najlepšie tlmiace schopnosti, nezapácha a 
ľahko prepúšťa vodu. Celé ihrisko je určené pre deti od 2,5 
roka do 15 rokov. Na veľkej informačnej tabuli pri vstupe do 
škôlky je umiestnený prevádzkový poriadok, ktorým je po-
vinný sa riadiť každý, kto ihrisko používa. Dbajte, prosím na 
to, aby nebolo ihrisko poškodzované nikým a ničím. 
Deťom sa nové ihrisko páči. Majú však ešte viaceré predstavy, 
čo by na ihrisku chceli. Do ďalšieho budovania sa pustíme na 
jar. Plánujeme ešte umiestniť lavičky a smetné koše, sedenie 
pre dvanástich mesiačikov, urobiť futbalové ihrisko, basket-
balové koše, závesné hojdačky a ešte jedno prekvapenie, ktoré 
si zatiaľ ponecháme ako naše tajomstvo, deti sa však už môžu 
tešiť. Na budovaní nového ihriska sa podieľalo naozaj veľké 
množstvo ľudí. Tento projekt nám dokázal, že pri troche sna-
hy a výdrže sa dá urobiť naozaj veľa a nemusí to stáť ani obec, 
ani jednotlivcov, ani firmy veľké peniaze. Stačí, keď každý 
prispeje trochou toho, čo vie alebo toho, čo má. 
Za podporu a spoluprácu pri revitalizácii detského ihriska pri 
Materskej škole v Ladcoch ďakujeme: 
Spoločnostiam:
- Nadácia Allianz
- Fond Citibank Europe plc. založeného v Komunitnej na-
dácii Bratislava
- Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
- Považská cementáreň Ladce, a.s.
- Tempo personálna agentúra
- Blachotrapez, s.r.o.
- IT profi servis, s.r.o.
jednotlivcom: 
Anton Barcík, Róbert Jendrol, Ján Blažička, Štefan Kútny, 
Anton Bialoň, Peter Chovanec, Viliam Šepták, Radovan 
Hofstädter, Peter Posluch, Peter Jesenský, Dušan Kandráč, 
Michal Drobný, Erika Várošová, Tatiana Kukuliašová, Iva-
na Klobučníková, Martin Štrbík, Michal Martinák, Irenka 
Gajdošíková a deti. 
Rodinám: 
Mrvová, Števanková, Kuniaková, Majerová, Adamcová
Obecnému úradu Ladce: 
p. starosta a pracovníci obce
darcom z 2 % z daní
Dodávateľovi: 
T-parky.sk

Ivana Mrvová a Monika Števanková

Nakupovať pohodlnejšie a kultúrnejšie
Mnoho rokov občania právom kritizovali nedostatočné pries-
tory obchodu s potravinami. 
Od 17. októbra t.r. sa problém vyriešil – novú predajňu otvori-
li zásluhou firmy LODEN, s.r.o. z Košeckého Podhradia (kona-
teľ Jozef Ondelek), ktorá budovu v rekordnom čase postavila na 
najvhodnejšom mieste v strede obce. Obecný úrad, jeho pracovná 
skupina a firma Š. Kútneho sa postarali o betónové chodníky, kto-
ré zabezpečujú pohodlný prístup do obchodu zo všetkých strán. 
Na ostatnej ploche sa postupne vytvorí malý parčík. 
Predaj v novom obchode zabezpečila firma POTRAVINY AMV, 
ŽILINA. Veľký záujem o predaj v prvý deň znásobilo zlosovanie 
pokladničných bločkov nad 15 eur, kde majiteľ obchodu ponúkol 

ako hlavnú prémiu televízor a ďalšie hodnotné ceny. 
Nová predajňa s takmer 300 metrami štvorcovými úžitkovej plo-
chy dáva predpoklad, že nákup potravín sa stane pohodlnejší, 
prehľadnejší a kultúrnejší. V akej miere – to nám povie budúcnosť.

Poslanci obecného zastupiteľstva v novembri
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadaní 28. no-
vembra prijali tieto uznesenia: 
Schválili hlavného kontrolóra obce na nové funkčné obdobie na 
základe vypísaného výberového konania. Zvolená bola Ing. Mi-
roslava Prekopová trvale bytom v Novej Dubnici. 
Poslanci schválili zriadenie 4 parkovacích miest pre vlastníkov 
bytov v dome č. 149 na Záhradnej ulici. Náklady na ich zriadenie 
budú znášať žiadatelia. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatný nájom Domu kultúry 
na akcie usporiadané Združením rodičov ZŠ na školský rok 2013 
– 2014. Rovnako bezplatný nájom schválili na veľkú sálu DK na 
konanie valného zhromaždenia 12. januára 2014 Lesnému druž-
stvu a Urbárskemu spoločenstvu. 
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť o zníženie nájmu za pre-
nájom Domu kultúry žiadateľovi Štvorlístok – mládežnícka ini-
ciatíva Ladce a Bar 777 Ladce. 
Schválili zámer predaja pozemkov parc. č. KN 7 a KN 3 o vý-
mere, ktorá bude stanovená geometrickým plánom. Pozemky 
budú súčasťou areálu nového kostola a pastoračného centra. 
Budú slúžiť všetkým občanom Ladiec. Poslanci súhlasili tiež s 
vybudovaním prístupových komunikácií a parkovísk k budove 
kostola - všetko bez nároku na refundáciu nákladov od vlastníka 
pozemkov. 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje a súhlasí, že Územný plán obce 
z 21.09.2005 naďalej vyhovuje a postačuje pre rozvoj obce. 
Obecné zastupiteľstvo udeľuje právomoc starostovi obce na 
úpravu rozpočtu v rámci rozpočtových kapitol.
Decembrové zasadanie zastupiteľstva sa bude, okrem iného, za-
oberať prerokovaním a schválením obecného rozpočtu na rok 
2014.



Pozemkové spoločenstvá po novom
Dňom 1.5.2013 vstúpil do platnosti Zákon č. 97/2013 o po-
zemkových spoločenstvách. Zmeny tohto zákona sa týkajú aj 
Lesného družstva a Urbárskeho spoločenstva Ladce. 
Obidva tieto subjekty na základe tohto zákona museli predložiť 
Obvodnému lesnému úradu v Považskej Bystrici menný zoznam 
všetkých členov s adresami, dátumami narodenia, výškou podi-
elov na všetkých listoch vlastníctva, ktoré sú majetkom spolo-
čenstiev a tiež titul nadobudnutia, t.j. číslo dedičského konania, 
ktorým sa uvedené podiely nehnuteľnosti nadobudli. Uvedený 
zoznam musel byť zaregistrovaný na Obv. les. úrade do 31. 07. 
2013, aby spoločenstvá nezanikli. 
Ďalšou dôležitou povinnosťou bude zmeniť Lesné družstvo a Ur-
bárske spoločenstvo Ladce (pretože sme spoločenstvá fyzických 
osôb) na právnickú osobu v zmysle Obč. zákonníka § 18 ods. 2 
písm. d) a to najneskôr do 28. februára 2014. Po nezaregistro-
vaní do tohto dátumu ako spoločenstvá s právnou subjektivitou 
určí Obvodný lesný úrad v Pov. Bystrici likvidátora na zrušenie 
činnosti spoločenstiev a majetok prejde pod správu pozemkové-
ho fondu, ktorý môže nehnuteľnosti ponúknuť na predaj tretej 
osobe. 
Predstavenstvo Lesného družstva a Urbárskeho spoločen-
stva Ladce pripravuje začiatkom roka Valné zhromaždenie, na 
ktorom sa bude prejednávať uvedené, t.j.:
- zakladajúca zmluva o spoločenstvách s právnou subjektivitou a 
jej prípadné zmeny
- schvaľovanie orgánov spoločenstiev s konkrétnymi určenými 
činnosťami
- schvaľovanie nových predpisov a postupov na činnosť oboch 
spoločenstiev
- rozhodovanie o oddelení časti spoločných nehnuteľností (za-
stavané alebo vyvlastnené pozemky)
- ďalšie body podľa programu (hodnot. správa, ročné hospodáre-
nie, plány do ďalších období).
Je záväzné pre každého člena, či už Lesného družstva alebo 
Urbárskeho spoločenstva, zúčastniť sa uvedeného Valného 
zhromaždenia (čím každý prejaví nielen záujem o svoj maje-
tok, o ktorý by sa mal starať), ale aj preto, lebo pri schvaľovaní 
všetkých dokumentov je potrebný nadpolovičný počet všet-
kých hlasov členov spoločenstiev, t.j. viac ako 50 % hlasov (po-
dotýkam, že v oboch spoločenstvách je viac ako 340 členov).
Tak ako bolo už viackrát spomínané nielen na valných zhromaž-
deniach, ale aj v príspevkoch do obecných novín, je potrebné 
vysporiadanie nehnuteľnosti v Lesnom družstve a Urbárskom 
spoločenstve neznámych vlastníkov, t.j. zomrelých príbuzných. 
Ide o veľký počet vlastníkov, a preto je potrebné, aby sa všetci 
členovia informovali či už u členov výboru, alebo na internet. 
stránke katastra, kde si na jednotlivých listoch vlastníctva môžu 
pozrieť, či sú tam mená ich príbuzných. Zákon síce uvádza, že 
sa tieto nehnuteľnosti majú vysporiadať do určitého termínu, ale 
ten termín zatiaľ nie je uvedený. A môže sa stať, že o rok alebo o 
dva roky rovnako prevedie tieto pozemky (ktoré doteraz spravu-
je pozemkový fond) do vlastníctva iných osôb. 
Po uskutočnení dedičského konania a jeho nadobudnutí účin-
nosti, je dedič – nový majiteľ spoločných nehnuteľností, ktoré 
sú majetkom pozemkového spoločenstva, povinný oznámiť túto 
skutočnosť výboru spoločenstva do dvoch mesiacov odo dňa 
vzniku. Spoločenstvo je zasa povinné zapísať evidovanú skutoč-
nosť do 5-tich dní odo dňa nahlásenia. Takéto zmeny počas celé-
ho roku sa potom do 31. marca nasledujúceho roku zasielajú na 
obvodný lesný úrad k aktualizovaniu zoznamu k 31.12. prísluš-
ného roka. 

Výbor Lesného družstva a Urbárskeho spoločenstva

Renovácia Materskej školy
Materská škola je jedným z 
obecných objektov, ktorých 
stavebno-technický stav si 
vyžaduje akútne riešenie. Na 
Materskú školu sa nezabudlo, 
no nebolo však možné na jej 
renováciu získať prostriedky 
z Európskej únie, pretože sme 
nespĺňali podmienky stanove-
né riadiacimi orgánmi. 
V danej situácii musíme MŠ 
renovovať z vlastných pros-
triedkov obce, ktoré sú obmed-
zené a tiež zo sponzorských 
príspevkov. Významnú úlohu 
pri „rozhýbaní“ prác na Ma-
terskej škole zohralo materské 
centrum MIMČO, dobrovoľné 
združenie mamičiek detí pred-
školského veku, konkrétne Ing. 
Monika Števánková a Ing. Iva-
na Mrvová. Iniciovali žiadosť 
o dotáciu z úradu vlády, ktorú 
obec dostala v novembri 2013 
vo výške 12 000 eur. 
Renovácia MŠ bude zameraná 
hlavne na tepelno-technickú 
optimalizáciu objektov. To zna-
mená výmenu okien, zateplenie 
strechy a novú – možno šikmú 
strechu. Ďalej by to malo byť 
zateplenie obvodového plášťa, 

nová fasáda a tiež nová samo-
statná kotolňa. Stavebné úpra-
vy budú súčasťou projektov re-
novácie MŠ, ktorý spracováva 
projektant Ing. Marek Šimko z 
Keramoprojektu Trenčín. 
Táto energetická optimalizácia 
by mala zásadne zefektívniť 
prevádzku budovy. 
Všetky uvedené práce chceme 
realizovať postupne z obecných 
a sponzorských zdrojov. 
Nakoniec by som rád spome-
nul a vyzdvihol angažovanosť a 
aktivitu Ing. Števánkovej a Ing. 
Mrvovej pri zabezpečení spon-
zorskej dodávky prvkov detské-
ho ihriska, ktoré boli osadené v 
areáli MŠ. Prvky majú vysokú 
estetickú a technickú úroveň. 
Taktiež sa sponzorsky podieľali 
pri zaobstarávaní a realizovaní 
bitumenovej krytiny nad stred-
ným pavilónom. 
Ďakujem všetkým sponzorom, 
ale i občanom a rodičom, ktorí 
sa podieľali na prácach v MŠ a 
verím, že ani v ďalších krokoch 
na renovácii nezostane obec 
osamotená.

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta obce

Pred sto rokmi sa narodil 
JUDr. Vojtech Varhaník
Staršej a strednej generácii Vojtecha Var-
haníka netreba predstavovať.  Narodil sa 
6. januára 1914 vo Varíne. Jeho otec pra-
coval ako robotník, najskôr v Lietavskej 
Lúčke a potom v Ladcoch. Padol v prvej 
svetovej vojne a jeho matka sa vydala za 

zámočníka v cementárni J. Wszelakiho. Od roku 1920 navštevo-
val V. Varhaník postupne Ľudovú školu v Ladcoch, Meštiansku 
školu v Ilave a Gymnázium v Trenčíne, kde maturoval v roku 
1934. V roku 1938 absolvoval vysokoškolské štúdium práva na 
Komenského univerzite v Bratislave. Počas mnohých prázdnin 
prešiel takmer všetkými pracoviskami v cementárni. Vtedy sa 
vytváral i jeho vzťah k cementárstvu. V roku 1939 nastúpil ako 
úradník do cementárne v Lietavskej Lúčke a od septembra 1944 v 
Ladcoch. Pri prechode frontu bol jedným z tých, ktorí sa zaslúžili 
o záchranu technických zariadení pred Nemcami. JUDr. Vojtech 
Varhaník v tridsiatych rokoch bol v obci činný aj v kultúrnej ob-
lasti a stál pri zakladaní futbalového klubu. Od roku 1945 bol 
V. Varhaník výrobno-technickým námestníkom i podnikovým 
riaditeľom v cementárňach v Lietavskej Lúčke, Banskej Bystrici 
a najmä v Ladcoch. V šesťdesiatych rokoch sa najvýznamnejšou 
mierou zaslúžil o rekonštrukciu našej cementárne, najmä o zme-
nu koncepcie technológie zo šachtových pecí na rotačnú. JUDr. 
Vojtech Varhaník sa významnou mierou zapísal do povedomia 
Ladčanov – v cementárni i v obci. 
Zomrel 1. februára 1980 v Trenčíne.



Plná veľká sála dôchodcov
Po dvojročnej prestávke 
sa opäť na pozvanie sta-
rostu obce, komisie kultú-
ry a Zboru pre občianske 
záležitosti zišli ladčianski 
dôchodcovia na stretnu-
tí pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. 
Dňa 12. októbra t. r. naši 
spoluobčania nad 65 rokov 
úplne zaplnili veľkú sálu 
Domu kultúry v Ladcoch. 
Potešilo to organizátorov, 
ale aj hudobníkov kapely 
Kysucký prameň, ktorí za-
bávali dôchodcov piesňami 
na ľudovú nôtu. 
K prítomným sa prihovo-
ril starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo i kandidát na 
predsedu trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška, ktorý stret-
nutie dôchodcov spolu s 
niektorými kandidátmi na 
poslancov kraja navštívil. 
V posledných desaťroči-
ach nevídaná návštevnosť 
podujatia v ladčianskom 
Dome kultúry svedčí ni-
elen o tom, že občania pri-
chádzajú na chuť takýmto 
podujatiam, ale aj o tom, 
že sa našli ľudia, ktorí ak-
cie organizujú s umom, 
prehľadom i fantáziou. Sú 
to členovia kultúrnej ko-
misie obecného zastupi-
teľstva, ktorým vďačíme už 
za viacej výborných a hoj-
ne navštívených podujatí v 
tomto roku. 
Na fotografiách J. Šedíka 
účastníci stretnutia.

Oslávili výročie

V tomto roku si Dobrovoľný hasičský zbor pripo-
menul už 130. výročie jeho založenia. 
Neodmysliteľnou súčasťou dobrovoľných hasičov je 
aj hasičská zástava. Zástava dobrovoľných hasičov v 
Ladcoch bola zhotovená k 50. výročiu jeho vzniku 
a v roku 1934 bola požehnaná v tunajšom kláštore. 
Odvtedy však uplynulo 80 rokov, čo sa na nej značne 
podpísalo. Aby sa tento symbol ladčianskych hasi-
čov uchoval aj pre nasledujúce generácie, bolo na 
výročnej členskej schôdzi tohto roku rozhodnuté o 
vyhotovení jej repliky. 
Oslavy sa konali v nedeľu 29.09.2013. Program 
osláv začal svätou omšou, na ktorej bola požehnaná 
replika hasičskej zástavy. Pozvanie prijala i pani Va-
silka Pistovčak z Českej republiky, ktorá na zákla-
de originálu vyhotovila repliku. V poobedňajších 
hodinách prešli ladeckí hasiči od Domu kultúry na 
cintorín, kde si uctili pamiatku všetkých zosnulých 
občanov z radu hasičov položením venca pri hlav-
nom kríži. Oslavy boli zakončené členskou schôd-
zou, kde členom odovzdali medaile za príkladnú 
prácu, medaile za zásluhy a ďakovné a pozdravné 
listy. Medailu za príkladnú prácu v Dobrovoľnom 
hasičskom zbore v Považskej cementárni v Ladcoch 
dostali Igor Kalus, Marian Markuš, Ján Pastierik, 
Bohuš Petrík a Jozef Zápalka. V obci si medailu za 
príkladnú prácu zaslúžili František Meliš st., Fran-
tišek Meliš ml., Michal Meliš, Dominik Koštialik, 
Juraj Petrík, Branislav Král, Ondrej Hošták, Michal 
Ciho, Tomáš Mosorjak a Adam Kováčik. Medailou 
za príkladnú prácu boli odmenení aj Považská ce-
mentáreň, a.s. obec Ladce a starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo. Medailou za zásluhy boli odmenení Jozef 
Binka (DHZ Považská cementáreň) a Štefan Kuman 
(DHZ Ladce). Ďalším zaslúžilým členom odovzdali 
ďakovné a pozdravné listy.
Verím, že členovia DHZ v Ladcoch pochopia 
130-ročnú históriu ako inšpiráciu pre ďalšiu prácu 
v prospech dobrovoľnej požiarnej ochrany. 

Ing. P. Bračík

Ďalšie číslo Ladeckých zvestí
Ďalšie číslo, prvé v roku 2014, vyjde 7. februára 2014.
V jeho obsahu nájdete ročné bilancie niektorých organizácií 
a spolkov, kultúrnych inštitúcií i ostatných, ktorí v roku 2013 
vyvíjali činnosť na prospech obce a občanov. V čísle nebudú 
chýbať rubriky zo športu, ladčianskych škôl, z matriky obce, 
jubilejných obecných historických udalostí a ďalších zaujíma-
vostí zo života v Ladcoch. 
Číslo 1 dostanete na obvyklých miestach 7. februára 2014.



Činnosť pre zdravie a kondíciu, 
výmenu skúseností a spoločenský život
Dňa 15. novembra t. r. členovia Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých hodnotili svoju činnosť za rok 2013. 
Konštatovali, že v tomto roku bola činnosť opäť bohatá v oblasti 
starostlivosti o zdravie a kondíciu členov, družobnú činnosť s tra-
dičnými organizáciami v regióne i kultúrno-spoločenský život. 
Zásluhu na plnení úloh z ročného plánu organizácie má výbor, 
ale i ostatní členovia, ktorí sa na príprave podujatí podieľali. 
Počas roka 20-25 členov využívalo kúpanie v termálnych kúpa-
liskách vo Veľkom Mederi a Malých Bieliciach spolu s členmi 
SZZP v Dubnici nad Váhom. V auguste t. r. 20 ladčianskych 
členov SZZP absolvovalo rekondičný pobyt v penzióne Pod ore-
chom v Turčianskych Tepliciach. 
Pre 30 účastníkov bol inšpirujúci zájazd na kvetinovú výstavu 
Flóra Bratislava 3. mája 2013. Taký istý počet členov sa v septem-
bri vybral na vinobranie v Pezinku a 10 členov reprezentovalo 
organizáciu na Dni invalidov, ktorý usporiadala OR SZZP v Ilave 
– Klobušiciach.
Družobné stretnutia s inými organizáciami majú už svoju tra-
díciu. Nie sú len spoločenskými a kultúrnymi stretnutiami, ale 
aj príležitosťou na výmenu skúseností a inšpiráciou pre ďalšiu 
činnosť. 
V roku 2013 to bolo posedenie pri guláši za účasti členov z La-
diec i hostí z Lúk, Košeckého Podhradia, Ilavy, Hornej Poruby a 
Dubnice nad Váhom. Naši členovia sa zúčastnili na podobných 
akciách v Domaniži, Lúkach, Beluši, Sverepci, Dubnici nad Vá-
hom a v Novej Dubnici. 
Dňa 14. júna 2013 sa 12 členov zúčastnilo na 5. ročníku Špor-
tových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých v 
Ilave. Zúčastnil sa na nich aj starosta obce Ing. arch. Ján Remo, 
ktorý prevzal putovný pohár na znak toho, že ďalší 6. ročník sa 
bude konať v júni 2014 v Ladcoch. 
Výbor ZO SZZP v Ladcoch i ostatní členovia vyjadrili poďakova-
nie Považskej cementárni, a.s. , Obecnému úradu a OU Ladce za 
pomoc, ktorú im počas roka poskytovali. 
(Na fotografiách sú zábery zo stretnutia v Lúkach a z preberania 
putovného pohára v Ilave).

Historický kalendár 2014
1889 – Vznik Cementárne v Ladcoch.
1909 – Zdvojkoľajnenie železničnej trate.
1914 – Začiatok prvej svetovej vojny. Postavenie  
 4-gátrovej píly v Ladcoch.
1919 – Do Ladiec prišli prví slovenskí učitelia. 
 V obci vznikla sociálno-demokratická  
 strana.
1924 – Vznik Komunistického zväzu mládeže. 
 V cementárni bol najväčší mzdový štrajk.
1929 – Nadstavili poschodie na budovu školy. 
 Postavili obecný dom (dnes obchod Klasik). 
1939 – Začiatok druhej svetovej vojny. 
 Vznik vojnového Slovenského štátu. 
 Cez Ladce sa asfaltovala cesta.
1944 – Začiatok Slovenského národného povstania.  
 V ladčianskych horách zastrelili židovských  
 občanov.
1949 – Vznik dychovej hudby v Ladeckej cementárni.
1954 – Vznik výboru žien pri MNV. 
 Spojili dychovky (dedinskú a cementársku).
1959 – Vyšla prvá básnická zbierka Pavla Koyša.
1969 – V Ladcoch založili Slovenský zväz žien. 
 Vznikla mládežnícka dychová hudba. 
1974 – Založili detskú dychovú hudbu.
1979 – Vznikol Klub mládeže v Tunežiciach.
1989 – Vznik VPN. Demokratizačný proces. 
 Prístavba kultúrneho domu/storočnica  
 cementárne.
1994 – Považská cementáreň sa stáva akciovou  
 spoločnosťou.
2004 – V obci postavili Dom smútku a tribúnu 
 na ihrisku.

Turisti v Tatrách
Základná organizácia Slo-
venského zväzu technic-
kých športov cementáreň 
Ladce usporiadala 24. sep-
tembra t. r. turistický vý-
jazd do Vysokých Tatier, s 
cieľom vystúpiť na Jakubinu 
(2 193 m n. m).
Výstup sa začal od obce Pri-
bylina v ústí Úzkej doliny a 
potom pokračoval priamo 
cez Ostredok, Nižnú Ma-
guru, Otrhance a smer Ja-
kubina. Veľmi zlé počasie 
(hustý dážď na začiatku, po-
tom sneženie a zamrznutý 
chodník) postupne odobe-
ralo sily 45 turistom. Hustá 

hmla odradila vystúpiť na 
vrchol Jakubinej i tých naj-
vytrvalejších. Bezpečnosť 
nedovolila ísť ďalej, a preto 
sa všetci turisti postupne 
vrátili späť k autobusu. Ta-
try ukázali svoju silu a tú 
horšiu tvár. 
Poslednou akciou roku 2013 
bolo stretnutie ladčian-
skych turistov, na ktorom sa 
dohodli na pláne zájazdov v 
roku 2014. Plán turistických 
trás na rok 2014 uverejníme 
v prvom (februárovom) čís-
le Ladeckých zvestí. 

Ing. Jozef Remo, 
predseda ZO SZTŠ



Pestrá jeseň v Základnej škole
Mimoškolské a mimovyučovacie formy v procese výchovy detí majú už dávno 
svoje nenahraditeľné miesto. Zamerané na určitý výchovný cieľ, používajúc rôzne 
formy – zábavné nevynímajúc, dosahujú pozoruhodné výsledky v rozumovej, cito-
vej i fyzickej výchove.  Jeseň v Základnej škole bola mimoriadne bohatá na takéto 
aktivity. Prečítajte si, ako ich vidia ladčianski pedagógovia – organizátori. 

Hvezdáreň Partizánske
Dňa 23. októbra sa žiaci 3. – 4. roční-
ka zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni 
Partizánske. Téma exkurzie „Slnečná 
sústava“ súvisí s učivom prírodovedy 
v 4. ročníku. V prvej časti sledovali 
žiaci prednášku a prezentáciu o sl-
nečnej sústave. V druhej časti si pre-
zreli priestory celej hvezdárne. Najvi-
ac ich zaujala otáčacia kupola a v nej 
obrovský ďalekohľad, cez ktorý pozo-
rovali Slnko. Premenlivé počasie im, 
žiaľ, neumožnilo pozorovať planétu 
Venušu. Aj napriek tomu boli žiaci 
exkurziou nadšení. Mgr. V. Ševčíková
Obľúbili si keramiku
Dňa 14. novembra mali žiaci 1. – 5. 
ročníka možnosť zúčastniť sa na kurze 
keramiky s pani Soňou Zelískovou z 
Dubnice nad Váhom. Žiaci si zopakova-
li už nadobudnuté vedomosti z minulé-
ho školského roka a potom sa s chuťou 
pustili do práce s hlinou. Každý si vyro-
bil výrobok s vianočnou alebo zimnou 
tematikou. Keďže lektorka z Dubnice 
nad Váhom je nevidiaca, zároveň sa 
naučili, ako komunikovať a správať sa 
k takto postihnutému človeku. 

Mgr. V. Ševčíková

Deň jabĺk
Dňa 16. októbra mohli žiaci 1. stup-
ňa ZŠ vstúpiť do budovy školy iba 
s pekným nalešteným jabĺčkom. 
Najprv si na nástenke prečítali za-
ujímavosti o jablku a potom ich v 
triedach čakali rôzne úlohy, kt o r é 
museli počas vyučovania splniť – 
skok s jablkom, jablkový tanec, pís-
menkové jablko, vytvoriť knižku o 
jablku, namaľovať jablko a na záver 
jablko zjesť. Teraz už vedia, že jed-
no jablko denne prospieva zdraviu. 

Mgr. E. Zahradníková

Návšteva v MŠ
Tak toto bola tá chvíľa, na ktorú sme 
sa tešili a pripravovali. Opäť sme 
zavítali do miest, ktoré nám svojim 
spôsobom chýbajú, znova sme uvideli 
známe tváre, ktoré sa o nás s láskou a 
dobrotou starali. Opäť sme sa na pár 
okamihov zahrali s hračkami, ktoré 
sme v MŠ Ladce zanechali, keď nadi-
šiel čas vziať do rúk šlabikár. Deň 15. 
11. sa stal dňom milého stretnutia, z 
ktorého všetci odchádzali so spokojnou 
a usmiatou tvárou.  Prváci, ale aj deti 
z predškolskej skupiny, si navzájom 
predviedli program plný básničiek a 
pesničiek. Divadielko na záver urobilo 
krásnu bodku a už sa veľkí i malí moh-
li spoločne hrať. Pani učiteľky Mgr. E. 
Letková a Mgr. J. Šelingová ďakujú 
pani učiteľkám zo škôlky za pestrý pro-
gram a radosť v očiach prvákov. 

Mgr. E. Letková

Zemiakové variácie
Žiaci 1. stupňa mali možnosť zapojiť 
sa do súťaže o hľadanie najzaujíma-
vejšieho tvaru zemiaka. Doma, spo-
ločne s rodičmi, hľadali zaujímavé 
zemiaky. O tom, že úspešne hľadali, 
svedčí i počet prinesených zemia-
kov: 52. Zemiaky boli vystavené na 
chodbe, kde deti mali možnosť si ich 
prezrieť. Spolu so zemiakmi priniesli 
i vlastnoručne vyrobené pečiatky zo 
zemiakov. Ďakujeme rodičom za po-
moc pri ich vyrábaní. Deti tieto pe-
čiatky využili vo svojich výtvarných 
prácach. Tie dozdobili priestory na-
šej školy. Táto vynaložená námaha 
bola odmenená diplomami a sladký-
mi odmenami. Všetkým súťažiacim 
ďakujeme a víťazom gratulujeme. 

Mgr. J. Šelingová

Deň úsmevu
Deň 3. október je venovaný Svetové-
mu dňu úsmevu. O úsmeve existuje 
veľa pekných viet, ako napr. „Úsmev 
prináša šťastie do domu, v starosti-
ach je oporou, je citlivým prejavom 
priateľstva“. V Základnej škole si Deň 
úsmevu pripomenuli 3. októbra. V 
tento deň prišli na vyučovanie veselo 
oblečení, učesaní, aby vyčarili úsmev 
na tvárach svojich spolužiakov i vyu-
čujúcich. Za odmenu dostali na konci 
vyučovania obrázok smajlíka, ktorý si 
pripli na svoje oblečenie. 

učitelia 1. – 4. ročníka
Strašidelný deň
Strašidelné masky ovládli našu ško-
lu deň pred jesennými prázdninami 
29. októbra 2013. Zletelo k nám plno 

Strašidelná noc
Dňa 29. októbra sa žiaci druhého 
stupňa tešili na posledné zvonenie. 
Nielenže začínali jesenné prázdni-
ny, ale čakala nás opäť noc plná zá-
bavy, súťaží, hudby a strašidiel. Po 
vyzdobenej chodbe sa prechádzali 
strašidlá zo všetkých kútov sveta a 
musíme skonštatovať, že tento rok si 
dali na svojich zovňajškoch záležať. 
Najdôležitejšia však bola zábava a 
nočné úlohy, ktoré mali jednotlivé 
triedy na starosti. Piataci všetkých 
rozospievali pesničkou, zo šiestakov 
sa stali básnici, ktorí vytvorili peknú 
báseň, siedmaci si pre nás pripravili 
vlastnú divadelnú scénku. Úlohou 
ôsmakov bolo vytvoriť kvíz a zábav-
né úlohy a najťažšia disciplína čaka-
la na našich najstarších žiakov – de-
viatakov. Prichystali nočný pochod, 
ktorý absolvovali všetky triedy. 
Počas celej akcie sme si užívali veľa 
zábavy a spoločne sme po (takmer) 
prebdenej noci odišli na prázdniny. 

Mgr. Šárka Adamcová

Svetový deň mlieka v školách
V stredu, 25. 9., sa žiaci druhého 
stupňa pri príchode do školy dočkali 
príjemného prekvapenia. Po vstupe 
do budovy ich čakalo chutné a zdra-
vé pohostenie – syry, mlieko, kakao, 
bryndzová nátierka... Hneď po ochut-
návke sa žiaci mohli zapojiť do kvízu, 
ktorý zisťoval poznatky žiakov o mlie-
ku, jeho zložení, využití a spotrebe. 
Táto akcia sa uskutočnila pri príleži-
tosti Svetového dňa mlieka v školách. 
Jej hlavným cieľom je podporiť deti 
a mládež v pití mlieka a konzumácii 
mliečnych výrobkov. Organizátorkou 
bola Ing. L. Dideková, ktorej usilovne 
pomáhali šiestaci. 

Mgr. Šárka Adamcová

Čo všetko povedia čísla
Už sme si pomaly zvykli na reorgani-
záciu štátnej správy. Neustále sa niečo 
mení, premiestňuje – vždy s pripom-
ienkou, že je to tak lepšie pre občana. 
V rokoch 1872–1873 sa v Uhorsku 
uskutočnila reorganizácia štátnej 
správy. Nezaujala nás tak samotná 
zmena v byrokratickom aparáte ako 
súpis jestvujúceho stavu vo vtedaj-
šej Trenčianskej stolici, ktorá bola 
takmer totožná s dnešným Trečian-
skym samosprávnym krajom. Vtedy, 
pred 140 rokmi, bolo jedno krajské 
mesto – Trenčín, 27 mestečiek, 387 
dedín. Trenčianska župa mala 248 626 
obyvateľov, z ktorých 35 711 vedelo 
čítať a písať. Bolo 272 kňazov, 94 štát-
nych úradníkov, 155 stoličných úrad-
níkov a 513 obecných úradníkov. V 
župe pôsobilo 381 učiteľov, 44 advo-
kátov, 27 lekárov, 57 pôrodných báb, 
14 lekárnikov, 17 veterinárov. Tento 
výber z histórie pripravila redakcia 
Ladeckých zvestí pri príležitosti vo-
lieb do TSK s pripomienkou, aby ste 
neporovnávali, je to neporovnateľné!

Pestrá a užitočná bola aj jesenná 
aktivita v Odbornom učilišti in-
ternátnom. Mimoškolské poduja-
tia žiakov aj práca zamestnancov 
si zaslúži pozornosť. Je príjemné 
sledovať, ako sa táto inštitúcia, 
ktorá bude čoskoro (2016) v 
Ladcoch päťdesiat rokov, stará o 
dorast, ktorého problémy nie je 
jednoduché riešiť. O úspechu ich 
murárov na medzinárodnej sú-
ťaži vo Vysokom Mýte sme písali 
v minulom čísle. Na jeseň tohto 
roku boli učni aktívni aj na ďalších 
„frontoch“. V dňoch 15. – 16. ok-
tóbra sa pod vedením Mgr. Dani-
ely Kretovej naši chlapci zúčastnili 
Celoslovenských športových hier 
mládeže v Michalovciach. Úspešní 
boli hlavne v ľahkej atletike v behu 
na 1 500 m, kde chlapci obsadili 1. 
a 4. miesto. Finálovú účasť mali aj 
v skoku do diaľky a vo vrhu guľou. 
Dňa 25. októbra sa žiaci z učeb-
ného odboru kuchár aj so svojimi 
majsterkami vybrali do Pruského, 
kde si pozreli výstavu ovocia, ze-
leniny, cukrárskych výrobkov a 
drobných hospodárskych zvierat. 
Dňa 14. novembra sa žiaci pod 
vedením Mgr. Sňahničanovej zú-
častnili recitačnej súťaže v Novej 
Vsi nad Žitavou. Okrem toho 
usporiadali stolnotenisový tur-
naj žiakov bývajúcich v internáte. 
Rovnako si žiaci, ubytovaní v in-
ternáte, overovali svoje vedomosti 
v rámci kvízu Slovenčina trochu 
inak. Pedagógovia za pomoci 
starších žiakov pripravili imatri-
kulačnú slávnosť prvákov. Zaují-
mavá akcia bol Deň proti obezite. 
Pôvodne plánovaný beh sa kvôli 
daždivému počasiu nekonal, ale 
nahradili ho pohybové aktivity v 
telocvični i bedminton, stolný te-
nis, tancovalo sa, bicyklovalo na 
stacionárnych bicykloch. Podaril 
sa aj kvíz k svetovému Dňu zvie-
rat. Pre bývalých zamestnancov 
– dôchodcov pripravili tradičné 
stretnutie.  Škola ukončila pro-
jekt „Modernizácia vzdelávacieho 
procesu“, ktorý organizoval Ústav 
informácií a prognóz školstva. 
Vďaka účasti na projekte získala 
škola 6 počítačov a jeden data-
projektor, ktoré sa využívajú tak 
vo vyučovaní ako aj v mimoškol-
skej výchove. V budúcom roku 
sa budeme spolu s partnerskými 
školami zo zahraničia uchádzať o 
projekt Comenius. Pred uzávier-
kou sme ešte zachytili správu, že 
v škole znova pripravili tradičný 
adventný veniec umiestnený pred 
Obecným úradom. Túto udalosť 
zaznamenala aj televízia Markí-
za. Podrobnosti uvedieme v bud-
úcom čísle Ladeckých zvestí.

Dobré správy z učilišťa

čarodejníc na metlách, pridali sa du-
chovia, upíry, kúzelníci aj oranžové 
tekvice. Všetky tieto postavičky sa 
preháňali po chodbách, ale aj sede-
li v školských laviciach a učili sa na 
strašidelných predmetoch. Triedy 
zdobili pavučiny, pavúci, netopiere a 
čierne mačky. U nás, na Slovensku, 
sa nechodí od domu k domu, teda 
nemáme ani možnosť vykoledovať si 
sladkosti, preto nás potešili dobroty 
od pani učiteliek, ktoré sa tiež na je-
den deň premenili na čarodejnice. 

vyuč. I. stupňa
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Hodnotenie futbalovej jesene

Týždeň športu

Dňa 10. novembra sa zatvorili brány futbalových štadiónov a aktéri fut-
balových zápasov využívajú čas na hodnotenie a analýzu dosiahnutých 
výsledkov. Inak tomu nie je ani u nás:
Mužstvo dospelých prezimuje na 10. mieste, keď počas jesene v 15 maj-
strovských zápasoch zvíťazilo 5x, z toho iba 3x na domácej pôde, 2x re-
mizovalo a 8x prehralo. Konto svojich súperov muži zaťažili iba 16 gól-
mi, pričom inkasovali 23. Najlepším strelcom bol Martinka s 5. gólmi, 
po 3 dali E. Mrážik a Kučma a po 1 pridali Prúša, Melicher, Koštialik, 
Mojto a F. Váň. 
Dres družstva dospelých Ladiec počas jesene 2013 obliekli títo hráči: 
Jozef Janke, Jakub Machala, Dominik Porubčan, Tomáš Koštialik, Fran-
tišek Váň, Alexander Homér, Jozef Váň, Jaroslav Kušík, Kristián Mrážik, 
Erik Mrážik, Miroslav Mikuška, Peter Martinka, Mário Kučma, Jakub 
Melicher, Martin Makas, Marián Habánek, Erik Kučera, Patrik Kršák, 
Jakub Mojto, Marek Loduha, Filip Prúša, Michal Petrík a Miroslav Ada-
mička. Vedúcim mužstva je Vladimír Chovanec. 
Dorastenci odohrali na jeseň 11 MFZ, z ktorých 7 zvíťazili, 1 remizovali 
a 3 prehrali. Dali 33 gólov a dostali 24 gólov. O góly sa podelili Kvas-
nica Martin 10 gólov, Prúša Lukáš 7 gólov, Zákopčan Tomáš 5 gólov, 
Chovanec Vladimír 4 góly, Šebek Patrik 2 góly, Haluska Jakub, Laskovič 
Michal, Zajac Patrik, Kučma Mário a Koštialik Gabriel po jednom góle. 
Počas jesene sa zo súťaže odhlásilo Pruské a tak po korekcii tabuľky im 
po jeseni s 19 bodmi patrí pekné 4. miesto. 
Žiaci odohrali 13 zápasov, z toho 5x zvíťazili, 2x remizovali a 6x prehrali. 
Zo skóre 24 : 23 im patrí 8. miesto. Najlepší strelec Ivan Kandráč strelil 
14 gólov, 4 góly Matej Haluska, 3 góly Martin Adamec, 2 góly Michal 
Rolín a 1 gól pridal Adam Bielik. Vo výbere OBFZ Považská Bystrica 
ročník 2000 a mladší, nás reprezentujú Peter Bračík ako brankár a Ivan 
Kandráč. 
Okrem týchto družstiev, ktoré hrajú v súťažiach, venujeme veľkú po-
zornosť aj príprave mladých hráčov. Pod vedením dlhoročného trénera 
mládeže p. Agafóna sa prvým futbalovým zručnostiam priúča 10 prí-
pravkárov, žiakov 1. ročníka. Okrem toho p. Agafón spolu s p. Martin-
kom vedú aj mladších žiakov, ktorých je tiež 10. 

Ing. F. Gach

Športovci hodnotili
Dňa 15. novembra t.r. sa konalo valné zhromaždenie Telovýchovnej 
jednoty Tatran cementáreň Ladce. V programe bolo zhodnotenie čin-
nosti za uplynulý rok. Jedným z hlavných bodov mala byť voľba nového 
výboru. Keďže nikto neprejavil o činnosť vo výbore záujem, valné zhro-
maždenie napokon odsúhlasilo, aby všetci doterajší členovia vo výbore 
zotrvali. Takže výbor, ktorý povedie organizáciu na ďalšie obdobie, je 
v takomto zložení: Ing. Jaroslav Koyš, predseda, Ing. Ferdinand Gach, 
tajomník, Ľubomíra Porubčanová, pokladníčka. Členmi výboru sú: 
Vladimír Chovanec, Marián Justh, Mgr. Miroslav Sňahničan a Dušan 
Porubčan. 
Vzhľadom na to, že v rokovaní vystúpili tréneri jednotlivých oddielov 
a ďalší prítomní so závažnými a podnetnými pripomienkami, rozhodli 
sme sa, že podrobnosti (ako nám ich poslal Ing. F. Gach), uverejníme v 
plnom znení v ďalšom čísle Ladeckých zvestí 7. februára 2014.

Tretí októbrový týždeň sa žiaci prvého i druhého stupňa ZŠ mali mož-
nosť zapojiť do Medzinárodného dňa športu. Cieľom tejto mimoškolskej 
aktivity bolo poukázať na potrebu aktívneho pohybu a športovania, ktoré 
pomaly, ale isto nahrádza počítač a mobilný telefón. 
Celý týždeň sa v telocvični súťažilo, tlieskalo a podporovalo. Každý deň 
bol zameraný na inú športovú činnosť – v pondelok sa súťažilo v bežec-
kých disciplínach, v utorok prišli na rad mladší žiaci z prvého stupňa a 
ich športové aktivity, streda bola venovaná loptovým hrám, štvrtok patril 
stolnotenisovému turnaju a v piatok sa žiaci dozvedeli očakávané výsledky 
celotýždňového úsilia. Organizátorkou Týždňa športu bola Mgr. L. Tan-
cerová.

Mgr. Šárka Adamcová

„Béčko“ v stolnom tenise zatiaľ prvé
Blíži sa koniec prvej časti stolnotenisových súťaží v našej oblasti. 
Ladčianske družstvá po 7. kolách sa v tabuľkách jednotlivých líg na-
chádzajú na takýchto pozíciách:
A družstvo v 4. lige odohralo 9 zápasov: 4 vyhralo, 1x remizovalo a 
utrpelo 4 prehry. Získalo 22 bodov a je na 6. mieste z 13 družstiev. 
B družstvo v 6. lige vyhralo 5 zápasov, dvakrát prehralo a za získa-
ných 22 bodov mu patrí predbežne prvá priečka. Táto súťaž je mi-
moriadne vyrovnaná a na prvé miesto sa tlačí ďalších päť družstiev. 
C družstvo v najnižšej súťaži – 7. lige dvakrát vyhralo, 1x hralo ne-
rozhodne a 4x prehralo. Získalo 14 bodov, čo mu medzi desiatimi 
družstvami stačí predbežne na 6. miesto. 
V októbrovom čísle Ladeckých zvestí sme vám sľúbili vyžrebovanie 
druhej časti oblastných súťaží. Tu sú: 

11.1. – V. Uherce B - Ladce A
11.1. – Žarnov Osl. A - Lad. A
25.1. – Ladce A - Keraming-
-Kubran TN C
25.1. – Lad. A - STK T. Teplá B
22.2. – TJ S. Handlová A - Lad. A
22.2. – STK Prievidza B - Lad. A
08.3. – Ladce A - STK Orol 

4. liga
Otrhánky A
08.3. – Ladce A - KSTD Tren. 
Jastrabie A
22.3. – Lad. A - TTC Pov. Bys. B
05.4. – STK NMnV C - Lad. A
15.4. – Ladce A - STK TEVOS 
Partizánske C
15.4. – Lad. A - ŠKST Bošany B

10.1. – Lad. B - Nozdrovice A
17.1. – Klobušice A - Ladce B
24.1. – Ladce B - N. Dubnica E
31.1. – Slovan PB B - Ladce B
07.2. – Ladce B - Dohňany A
14.2. – TTC PB D - Ladce B

6. liga
21.2. – Ladce B - N. Dubnica D
28.2. – Dol. Kočkovce B - Lad. B
07.3. – Ladce B - Pruské B
14.3. – Ladce B - Zliechov A
21.3. – Medeko PB A - Ladce B

7. liga
10.1. – Čer. Kameň A - Ladce C
17.1. – Ladce C - Klobušice 
DCA A
24.1. – Nozdrovice B - Ladce C
31.1. – Ladce C - Milochov A

07.2. – TTC PB E - Ladce C
14.2. – Lad. C - Sedmerovec B
21.2. – OZ Lysá p/M B - Lad. C
28.2. – Lad. C - Šebešťanová A
07.3. – D. Moštenec A - Lad. C

Spokojné deti aj plavčík
Dni 18. – 22. novembra t.r. boli v znamení základného plaveckého vý-
cviku na krytej plavárni v Novej Dubnici. Žiaci 3. ročníka absolvovali 
základný výcvik a žiaci 4. – 6. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. 
V prvých dňoch sa žiaci hravou formou oboznamovali s vodou, postup-
ne sa naučili správne dýchať, splývať a neskôr základy kraula. 
V posledný deň si overovali svoje schopnosti v rámci súťaže, v ktorej sa 
pokúsili preplávať celú dĺžku bazéna. Z 3. ročníka sa to podarilo 9 žia-
kom, 4 žiaci zaplávali 20 metrov z bazéna, štyria 10 m. V ďalšej súťaži si 
zmerala skupina chlapcov plavecké schopnosti v súťaži na čas v šírke ba-
zéna. Poradie: 1. J. Berky, 2. T. Chovanec, 3. V. Koyš. Ani skupina dievčat 
sa nedala zahanbiť. Vo veľmi vyrovnanom súboji zvíťazila B. Zbínová, za 
ňou T. Faturová a tretia K. Mikušková.
Na záver plavčík zhodnotil priebeh výcviku, pochválil deti za odvahu, 
disciplínu a poprial im mnoho úspechov v ďalšom zdokonaľovaní sa. 

Mgr. Miroslava Bartáková

Tradičný Silvestrovský turnaj
Výbor TJ týmto srdečne pozýva 
všetkých hráčov a priaznivcov 
futbalu na tradičný Silvestrov-
ský turnaj 6 členných družstiev 
v malom futbale. Turnaj sa 
uskutoční v utorok 31.12.2013 
so začiatkom o 09:00 hod. Pre-
zentácia zúčastnených druž-
stiev bude v čase od 08:30 hod. 
v priestoroch šatní TJ.


