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Úprava priestranstva pred novým obchodom
Vybudovaním novej predaj-
ne potravín na križovatke 
sa začala etapa budovania 
spoločenského priestranstva 
obchodno-nákupného centra 
obce. 
Keďže stavba novej predajne 
sa ukončila iba v jesenných 
mesiacoch, stihli sme vybudo-
vať len základnú sieť prístupo-
vých betónových chodníkov. 
Terénne a sadové úpravy sme 
odložili na jarné mesiace. 
Na tomto malom námestíčku 
sme vysadili okolo chodníka 
alej šiestich stromov – druh 
okrasnej slivky (lat. prunus e. 
umbraculiféra) a popri potoku 
5 kusov vŕby (lat. salix a tris-
tis). Ostatná plocha sa obseje 

Ladčania volili prezidenta
Pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, ktorej 
prvé kolo sa konalo 15. marca a druhé 29. marca, sa 
účasť voličov v Ladcoch rovnala približne účasti na 
Slovensku. 
V 1. kole z 2 118 zapísaných voličov k urnám prišlo 
938 občanov. Z toho platné hlasy v okrsku č. 1 odo-
vzdalo 400 voličov, v 2. okrsku 370 voličov a v okrsku 
č. 3 (Tunežice) 154 voličov. 
Jednotlivým kandidátom dali občania takéto počty 
hlasov:
Fico Róbert, doc. JUDr., CSc. (382), Kiska Andrej, 
Ing. (212), Procházka Radoslav, JUDr. PhD. (176), 
Kňažko Milan (77), Mezeská Helena, Mgr. (31), 
Hrušovský Pavol, JUDr. (16), Fischer Viliam, prof. 
MUDr., CSc., FICS (9), Čarnogurský Ján, JUDr. (7), 
Jurišta Ján, PdDr. (6), Melník Milan, prof. RNDr., 
DrSc. (5), Behýl Jozef, Mgr. (2), Martinčok Stanislav 
(1), Bárdos Gyula (0), Šimko Jozef, JUDr. (0).
Do druhého kola postúpili Róbert Fico a Andrej 
Kiska. K voľbám 29. marca v Ladcoch prišlo 1 089 
oprávnených voličov, čo bolo viac ako v 1. kole. 
Občania Ladiec dali Róbertovi Ficovi 631 hlasov a 
Andrejovi Kiskovi 451 hlasov. V rámci Slovenskej 
republiky dostal Ing. Andrej Kiska viac hlasov a bol 
teda zvolený za prezidenta na ďalšie volebné obdo-
bie.

Obecné zastupiteľstvo v januári a marci
Prvé zasadanie obecného zastu-
piteľstva v roku 2014 sa konalo 
30. januára za prítomnosti 6 
poslancov a starostu obce.
Poslanci schválili plán práce 
hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2014. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj pozemku Rímskokato-
líckej cirkvi, farnosť Ladce č. KN 
7/2 o výmere 591 m2 za cenu 1 
euro. Výmera bola stanovená 
geometrickým plánom. Potom 
schválili plán zasadaní obecného 
zastupiteľstva na rok 2014. Rov-
nako schválili niektoré úpravy 
rozpočtu obce z roku 2013. Po-
slanci súhlasili s bezplatným pre-
nájmom Domu kultúry na det-
ský karneval, ktorý sa usporiada 
v rámci projektu Komprax pod 
záštitou Ministerstva školstva 
SR, študentkami stredných škôl v 
spolupráci so Základnou školou 
a materským centrom Mimčo. 
V ďalšom bode programu pre-
rokovali a schválili vybudovanie 
vsakovacích jám na dažďovú 
vodu zo striech bytových domov 
na sídlisku Záhradná a Cemen-
társka, bezodplatne pre všetky 
Spoločenstvá vlastníkov bytov. 
K realizácii stavby SVB predložia 
príslušnú dokumentáciu. 
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch 
schválilo od 1. februára 2014 no-
vého správcu webovej stránky 
obce Ing. Ivanu Mrvovú, bytom 
v Ladcoch. 
Dňa 6. marca 2014 sa poslanci 

na svojom zasadaní zišli v počte 
8 a starosta obce. 
Vypočuli si správu o výsledku 
kontroly NKU SR na úseku hos-
podárnosti, efektívnosti a účin-
nosti použitia verejných pros-
triedkov a majetku subjektov 
územnej samosprávy pri správe, 
údržbe a obnove miestnych ko-
munikácií.
Vypočuli si tiež správu hlavného 
kontrolóra obce o protokole o 
výsledku kontroly a odporúčania 
na riešenie zistených nedostat-
kov. Hlavný kontrolór obce po-
dal správu o kontrolnej činnosti 
za rok 2013 a správu o činnosti 
za január 2014.
V ďalšom bode programu za-
sadania poslanci prehodnotili 
umiestnenie hospodárskeho 
dvora obecného úradu. 
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo zámer predaja pozemku KN 
123/1 o výmere, ktorá bude sta-
novená geometrickým plánom 
pre SSE a.s. distribúcia. Odpre-
daný pozemok bude slúžiť pre 
výstavbu novej trafostanice, pre 
posilnenie rozvodnej siete elek-
trickej energie pre domácnosti. 
Rovnako poslanci schválili od-
predaj pozemku KN 1173/1 o 
výmere 41 m2.
Poslanci jednomyseľne súhlasili 
s dlhodobým prenájmom pries-
torov Domu kultúry žiadateľovi 
Petrovi Ľachkému – hudobná 
skupina Fonetik. Podmienky sa 
stanovia nájomnou zmluvou. 

trávou. 
Popri hlavnom chodníku 
chceme ešte vydláždiť dve od-
dychové plochy 2 x 4 metre, na 
ktorých budú osadené lavičky. 
Tieto úpravy sú základom bu-
dúceho pešieho ťahu, ktorý by 
mohol viesť od križovatky cez 
dnešnú záhradu odborného 
učilišťa smerom k budúcemu 
kostolu a potom ďalej k Domu 
kultúry. Tento zámer sleduje 
starší návrh pešej zóny od pro-
fesora Trnkusa. Verím, že toto 
priestranstvo sa bude neustá-
le kultivovať a zdokonaľovať. 
Jeho súčasťou je samozrejme 
aj koryto Lúčkovského potoka. 
Ale to je už trocha iná kapitola. 

Ing. arch. Ján Remo



Z matriky 
obce

Z matriky 
obceDňa 15. marca 2014 sa ko-

nal slávnostný akt požehna-
nia základného kameňa pre 
kostol Božieho milosrdenstva 
v Ladcoch. 
O 10:30 hodine sa zišli veriaci 
na slávnostnej omši v kostolíku 
sv. Valentína, ktorú celebroval 
žilinský biskup Tomáš Galis. 
Po slávnostnej omši sa všetci 
presunuli pred Farský úrad v 
Záhradnej ulici. Tu prítom-
ných privítal správca ladčian-
skej farnosti Mgr. Marián Ba-
bjak. Po ňom sa prítomným 
prihovoril generálny riaditeľ 
Považskej cementárne, a.s. Ing. 
Anton Barcík. Ten stručne zhr-
nul históriu prípravy výstavby 
kostola v Ladcoch a vyzdvihol 
význam kostola pre obec. 
Ing. arch. Ján Remo vo svo-
jom príhovore opäť pripome-
nul históriu prípravy výstavby 
kostola, zrod zámeru a význam 
tejto dôležitej stavby z hľadiska 
stavebno-územného ako cen-
trotvornú dominantu obce. 
Zároveň poďakoval všetkým 
štedrým sponzorom stavby, 
zvlášť Považskej cementárni, 
a.s.. Vyslovil tiež želanie, aby 
stavba mala rýchly a bezpro-
blémový priebeh a aby bola 
dokončená vo vzornej kvalite. 
Potom žilinský biskup To-
máš Galis požehnal základný 
kameň a pamätnú dosku na 
tento významný deň v histórii 

Požehnanie základného kameňa pre ladčiansky kostol

Narodené deti
Adam Gajdoš
Jozef  Ďuriš
Leo Orgoník
Jakub Tichý

Michaela Koňuchová
Lilien Košťálová

Spolu s rodičmi sa tešíme prícho-
du nových malých občanov. Želá-
me im zdravie a spokojné detstvo. 

Zomreli:
Mária Slobodová (r. 78)
Mária Melicherová (77)

Štefan Galanský (93)
Dušan Janešík (63)

Karolína Kučová (84)
Pavol Cibiček (38)

So smútkom sme sa rozlúčili s 
našimi spoluobčanmi, ktorí nás 
navždy opustili. Pozostalým vy-

slovujeme sústrasť.

Jubileá:
85. rokov

sa dožíva Rozália Peterková

80. rokov
oslávi dňa 20. mája 
Bohumil Kvasnica

50. výročie sobáša
si pripomenú 16. mája Pavol 

Kalus a Margita rod. Siváková

25. výročie sobáša
oslávia Peter Maršovský a 

Gabriela, rod. Janková 18. 4. t.r.

Blahoželáme jubilantom a praje-
me im, aby ich ďalšie roky života 
boli naplnené spokojnosťou, po-
rozumením a aby ich prežívali v 

zdraví.
Vás pozýva na 

Veľkonočnú zábavu 
19. apríla (sobota)
začiatok o 20:00.

Kultúrny dom Ladce

Vstupné: 12 € 
(v cene vstupenky je 
porcia poľovníckeho 
gulášu a fľaška kvalit-

ného vína)
Bohatá tombola

Predpredaj vstupeniek: 
Hostinec Sabo
0902 268 802
0903 235 243

SENZUS Poľnohospodársky rok v Ladcoch
Nie je to až tak dávno, kedy dedi-
na žila s roľníkom, či už súkrom-
ným alebo potom družstevným. 
Dnes už len starších občanov za-
ujíma, či sa vydarila repa v Kra-
činách alebo pšenica v Dužinách. 
Stredná a staršia generácia si však 
predsa všíma, čo sa deje v objek-
toch družstva, či sa využíva pôda, 
kto je prenajímateľom pôdy, ako 
sa riešia ťažké problémy poľno-
hospodárstva, ktorých je, zdá sa, 
čím ďalej – tým viac. Dostali sme 
informáciu, ako hospodárilo Poľ-
nohospodárske družstvo Koše-
ca, konkrétne farma (stredisko) 
Ladce – Tunežice v roku 2013. S 
informáciou sa podelíme s tými, 
ktorých to zaujíma. 
Najskôr základná informácia, že 
celé PD Košeca, a.s. hospodári na 

1 960 hektároch poľnohospodár-
skej pôdy, z čoho je ornej 1 125 
ha. V celom komplexe sa chovalo 
380 kusov hovädzieho dobytka a 
910 kusov oviec. Na celom druž-
stve pracovalo 24 stálych zamest-
nancov. 
V katastri Ladce – Tunežice sa 
pestovala cukrová repa na 30 
hektároch (Za priekopy, Kračiny) 
s priemernou úrodou 53 ton na 
hektári. Pšenica ozimná na 50 ha 
(Rudinky, Dužiny, Dlhé Diely) – 
úroda 4,7 tony z hektára. Kukuri-
ca na siláž na výmere 150 ha (Za 
Váhom, Horekončie, U brvna, Za 
cintorínom, Medzi ramená, Da-
ňové nivy) – hmota pestovaná pre 
Bioplyn Horovce (bioplynové sta-
nice). Priemerná úroda silážnej 
kukurice bola 25 ton z hektára.

farnosti i celej obce. Rovnako 
požehnal aj miesto, na ktorom 
bude kostol stáť. 
Celý slávnostný akt sprevádza-
la detská spevácka skupina. Ži-
linský biskup sa venoval rozho-
vorom s prítomnými občanmi 
a poskytol rozhovor médiám 
Považskej televízii a novinám. 
Slávnosť nenarušil ani dážď a 
silný vietor. Po slávnosti sa po-
zvaní hostia odobrali na sláv-
nostný obed. 

Prítomný bol aj autor víťazné-
ho architektonického návrhu 
kostola a zástupcovia vybranej 
dodávateľskej firmy.     
Aktuálny stav: Projekt pre sta-
vebné povolenie spolu so žia-
dosťou o stavebné povolenie je 
na stavebnom úrade v Ilave. 
Želaním všetkých zaintereso-
vaných je mať do konca roka 
hrubú stavbu pod strechou. 

Ing. arch. Ján Remo

Vyznamenanie pedagógovi

Pri príležitosti Dňa učiteľov 
udelili majsterke odborného 
výcviku Bc. Anne Orihelovej 
z Odborného učilišťa inter-
nátneho ocenenie „Vynikajúci 
pedagóg trenčianskeho kraja“.
Slávnosť sa konala za prítom-
nosti ministra školstva SR 
Dušana Čaploviča a predsedu 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Jaroslava Bašku. 
Ocenenej Bc. Anne Orihelovej 
blahoželáme a želáme jej v ďal-
ších rokoch zdravie, spokojný 
a úspešný život.



Spravodliví medzi národmi
Pavol a Anna Hriadeloví – BožíchVedenie oddelenia životného prostredia Považskej cementár-

ne, a.s. podalo na Obecný úrad v Ladcoch informáciu o vplyve 
prevádzky cementárne na stav životného prostredia v jej okolí v 
roku 2013.
Podľa tejto informácie vypustili do ovzdušia z jednotlivých vý-
robných zariadení a kotolní spolu 161 ton tuhých znečisťujúcich 
látok, čo je porovnateľné množstvo ako v roku 2012. Prašné emi-
sie produkovali najmä zo zakrytej skládky surovín.
Technologické zariadenia boli odprášené účinnými odprašo-
vačmi, ktorých činnosť je viac ako 90 %. Z komína rotačnej pece 
uniklo 14 ton prachu, čo je menej ako v roku predchádzajúcom.
Plynné znečisťujúce látky, najmä oxid  dusíka a oxid uhoľnatý sa 
vypúšťali podobne ako v roku 2012. Koncentrácie tuhých zne-
čisťujúcich látok vo vypúšťaných spalinách a vzduchu z komínov 
a technologických výduchov neprekročili polovičné hodnoty zá-
kladného limitu. 
Za vypustené emisie v roku 2013 zaplatila Považská cementáreň, 
a.s. do Štátneho fondu životného prostredia 137 500 eur. 
Zákon o ovzduší z roku 1991 stanovuje, že na 1 tonu vyrobe-
ného slinku je možné vypustiť do ovzdušia 1,5 kg prachu. Naša 
cementáreň vypustila v roku 2013 iba 0,2 kg. 
Zaujímavá je aj informácia o odpadovom hospodárstve. V ro-
tačnej peci bolo v roku 2013 zhodnotené 4 205 ton gumového 
odpadu, spálené 21 868 ton mäsokostných múčok. Zachováva-
la sa maximálna bezpečnosť pri dovoze i manipulácii s týmto 
odpadom. Ako významný príspevok k ochrane životného pro-
stredia prevádzkovali linku na využívanie upravených separova-
ných odpadov z plastu, papiera a dreva. Takto využili 25 856 ton. 
Obdobnú informáciu podali aj o hospodárení s odpadovými vo-
dami, ich čistení v mechanicko-biologickej čistiarni a vypúšťaní 
do Lúčkovského potoka.

Cementáreň a životné prostredie

Lesné družstvo a Združenie urbárnikov pracovalo i v roku 2013 pod 
staronovým vedením, pretože výročná členská schôdza v marci od-
súhlasila výbor, ktorý pracoval do tohto obdobia pod vedením Vladi-
míra Kvasnicu. Ten bol zvolený do funkcie predsedu i na nasledujúce 
obdobie rokov 2013 – 2017. Spolu s ním Jozef Češko – podpredseda, 
Ján Mikuška – ako hospodár, Jozefína Kňažková – zapisovateľka a čle-
novia výboru: Ján Baška, Miroslav Kvasnica a Jozef Mikuška. 
V dozornej rade sú: Adrián Kvasnica – predseda a členovia: Pavol Let-
ko, Milan Češko. 
Práce v lese, organizované výborom a tiež pod dohľadom odborného 
lesného hospodára Ing. Hojdíka, sa začali neskôr ako po iné roky, čo 
bolo spôsobené predovšetkým nepriaznivým počasím. Pomocou čle-
nov spoločenstva a tiež výdatnej pomoci mládeže urobili obžínanie 
mladých stromčekov, ochranu proti lykožrútovi lesnému, uhadzova-
nie haluzoviny, náter proti ohryzu zverou.
Ťažbu kôrovcom napadnutej smrečiny zabezpečili živnostníkom. Po-
zornosť venovali aj oprave lesnej cesty a iným prácam. Veľké teplo a 
tým zvýšenie možnosti vzniku lesného požiaru nás prinútili vytvoriť 
protipožiarne hliadky, ktoré kontrolovali porast každý deň. Hliadky 
nemuseli zasahovať ani v jednom prípade. 
I v tomto roku sa riešil spor s PK Doprastav a.s., Žilina i za účasti 
starostu obce. Spolu so starostom obce a Úradom starostlivosti o ži-
votné prostredie sme sa zaoberali nedovolenou skládkou odpadového 
materiálu v lesnom poraste. Čakáme na výsledok a záver Obvodného 
úradu Ilava. Prejednávala sa žiadosť o povolenie ťažby štrku v koryte 
Váhu – tú sme zamietli.
Za prácu v roku 2013 ďakujem všetkým členom výboru aj členom spo-
ločenstva, za vykonanie práce. Bez ich pomoci by sme nemohli stano-
vené úlohy splniť. 

Vladimír Kvasnica, predseda

Ako hospodárili Tunežičania v lese

Dňa 11. februára 2014 sa v Bratislave konala slávnosť odovzdania vy-
znamenania štátu Izrael a Múzea Jad Vašem v Jeruzaleme slovenským 
občanom, ktorí chránili svojich židovských spoluobčanov pred smrťou 
rukami fašistov. Boli medzi nimi aj naši spoluobčania, žiaľ už nežijúci. 
Vyznamenanie prevzal ich príbuzný, p. Berčík a prítomný bol aj starosta 
obce Ing. arch. Ján Remo.   

Štát Izrael zaradil manželov Hriadelových ako Spravodlivých medzi ná-
rodmi a odôvodnil to takto: 
Záchrancovia: Pavol a Anna Hriadeloví – Božích 
Zachránená: Hedviga Kleinová (vyd. Aviva Glinauer)
Hedvigu Kleinovú z Považskej Bystrice ako 9-ročnú zachránila Anna Hri-
adelová, ktorá bola jej pestúnkou, vychovala aj jej matku a pracovala ešte 
v dome Hedviginej babičky. Rodičia Anny a Hedvigy mali veľmi priateľský 
vzťah. 
Hedvigu a jej rodičov odvliekli do pracovného tábora Nováky. V augus-
te 1944 tam vypukol šarlach a Hedvigu museli hospitalizovať. Keď sa o 
tom Anna dozvedela, cestovala každý druhý deň zo svojej dediny Ladce do 
trenčianskej nemocnice, aby ju navštívila. 
Vypuklo SNP, Nemci obsadili Slovensko a pokračovali v prenasledovaní 
Židov. Ešte skôr, ako sa rodičia Hedvigy pridali k partizánom, obrátili sa 
na Annu s prosbou, či by sa mohla postarať o ich dcérku. Anna súhlasila 
a prisľúbila im pomoc. Hedviga sa však s falošnými dokladmi, ktoré po-
tvrdzovali jej árijský pôvod, dostala v nemocnici do podozrenia. Spoznala 
ju totiž jedna žena, ktorá poznala aj jej babičku a udala ju. Anna si uve-
domovala, že pre Hedvigu je nebezpečné naďalej zostávať v nemocnici. 
So situáciou sa zdôverila riaditeľovi nemocnice a aj napriek Hedviginej 
nákazlivej chorobe ju vzala odtiaľ preč so sebou do Ladiec. Hedvigini 
rodičia nevedeli, či sa Anne vôbec podarilo Hedvigu z nemocnice vziať. 
Annin manžel Pavol prijal Hedvigu srdečne. Ale Hedvigin príchod vyvie-
dol Pavlových rodičov, s ktorými spolu v dome bývali, z rovnováhy. Báli 
sa ukrývať židovské dievčatko. Hedvigu si však obľúbili. Všetci príbuzní 
Hriadelovcov vedeli, že Hedviga je Židovka, ale obyvateľom dediny ho-
vorili, že je to sirota ich nedávno zomrelej tety zo vzdialenej dediny. Keď 
sa Hedviga zotavila, Anna ju obliekla do  dedinských šiat. Záchrancovia 
dievčatko neskrývali, brávali ju so sebou, keď išli pracovať na polia a v 
noci spávala v posteli medzi nimi. Veľa sa hrávala aj s deťmi príbuzných 
Hriadelovcov. Pavlova neter, ktorá sa tiež volala Anna (rod. Berčíková, 
vyd. Strečanská), brávala Hedvigu v nedeľu do kostola. Pavol sa dievčaťu 
taktiež veľmi venoval, učil ju jazdiť na bicykli alebo ju brával so sebou na 
ryby. Keď sa miestnej polícii dostala sťažnosť týkajúca sa podozrenia o 
Hedviginom židovskom pôvode, veliteľ stanice poradil rodine, aby dievča 
ukryli až do upokojenia situácie. 
Hedvigin otec vojnu neprežil. Hedviga a jej matka prežili a úzky kontakt 
so záchrancami pretrval až do ich smrti. Anna Hriadelová zomrela v roku 
1970 a Pavol Hriadel v roku 1976. Podľa slov zachránenej sa o jej záchra-
nu pričinili aj Anna Berčíková a jej rodičia a bola im vždy za to veľmi 
vďačná. V roku 1949 emigrovala Hedviga do Izraela a zmenila si meno na 
Aviva (vydatá Glinauer).
Dňa 22. februára 2004 uznalo Múzeum Jad Vašem Pavla a Annu Hriade-
lových – Božích za Spravodlivých medzi národmi.



Poľovnícke združenie Bu-
kovina Ladce čakajú v roku 
2014 organizačné zmeny. 
Od januára patria pod Lesný 
úrad v Trenčíne (doteraz LÚ 
Považská Bystrica). PZ musí 
urobiť nájomné zmluvy s 
vlastníkmi pôdy a s ďalšími 
subjektami ako sú urbariá-
ty, pozemkové spoločenstvá, 
poľnohospodárske družstvá 
a ďalšími vlastníkmi. To zna-
mená, že celý revír Bukovina 
Ladce (2 680 hektárov) bude 
prenajatý na určitú dobu a 
bude ho treba finančne vy-
sporiadať. To ale tiež zna-
mená, že PZ bude nútené 
vo väčšej miere dodržiavať 
zákony a vyhlášky týkajúce 
sa ochrany prírody a poľov-
níctva vôbec. 
Ide hlavne o neduhy, kto-
ré spoločnosť ignorovala: 
jazdy v revíre na motorkách 
a iných motorových vozi-
dlách, púšťanie psov v lese, 
ktoré naháňajú poľovnú zver 
a mnoho ďalších zlozvykov, 
ktoré narúšajú pokojný ži-
vot zvierat. Celý revír, jeho 
udržiavanie, stojí finančné 
prostriedky. Krmoviny, lieči-
vá, predpísaný počet poľov-
ných psov, nájomné za revír 
a mnoho ďalších vecí, ktoré 

Naša ZO JDS prechádzala v uplynulom roku 2013 
krízovým obdobím, kedy hrozil jej zánik a zrušenie. 
Počet členov organizácie bol veľmi malý a ani ich ak-
tivita nebola na takej úrovni, aby bol záujem činnosť 
seniorklubu naďalej prevádzkovať. Predsedníčka orga-
nizácie, Mgr. Zlatica Baricová, za takýchto okolností 
nemala záujem o funkciu a nikto iný tiež záujem ne-
prejavil. V septembri 2013 sa zvolala schôdza, ktorá 
mala rozhodnúť o ďalšom smerovaní seniorklubu. Na 
zasadnutí sa zúčastnila aj predsedníčka regionálneho 
vedenia JZD v Trenčíne, pani Mgr. Anna Prokešová. 
Apelovala na zúčastnených, aby krízu prekonali a pok-
úsili sa znovu činnosť rozbehnúť. Po spoločnom zváže-
ní možností sa členovia rozhodli, že činnosť seniorklu-
bu sa obnoví aspoň na jeden rok a podľa výsledkov sa 
potom rozhodne o ďalšom pokračovaní. Možno teda 
povedať, že seniorklub ZO JZD pokračuje v činnosti s 
pôvodným vedením.
Trochu sa pozmenila filozofia činnosti tak, aby sa na 
rôznych tematických akciách zúčastňovali aj iní záu-
jemcovia, nielen registrovaní členovia. Rozbehli sme 
pravidelné cvičenie jogy, ktoré sa veľmi dobre ujalo, 
učíme sa rôzne techniky, ktorými si môžeme skrášliť 
svoje bývanie a podobne. Spoločné stretnutia záro-
veň napĺňajú potrebu spoločenských kontaktov, ktoré 
sú pre starších ľudí veľmi dôležité. To, čo trochu po-
strádame je záujem mužov, ktorí by mohli v činnosti 
klubu určiť aj smer typický pre mužskú povahu. Ale 
to už je na ľuďoch samotných, či a ako sú ochotní in-
vestovať svoj čas, skúsenosti a zručnosti pre spoločné 
potešenie. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia v tomto 
kalendárnom roku v nádeji, že predsa len pribudnú 
aj aktívnejšie seniorské individuality, ktoré nedovolia 
organizácii zaniknúť. 

Mgr. Z. Baricová

V klube seniorovHluk – nepriateľ muflónov
sú potrebné, aby združenie 
existovalo. PZ od štátnej 
správy nedostane nijaké pro-
striedky. 
Zveľaďovať revír, ochraňovať 
prírodu je hlavnou úlohou 
poľovníctva. Prioritou poľov-
níctva je ochrana zveri – lov 
je až na úplnom konci. Otáz-
kou však zostáva, čo budú 
poľovníci chrániť, keď zver je 
nútená pred hlukom, psami a 
inými rušivými javmi opustiť 
svoje stanovištia a hľadať iné 
tiché pokojné miesta, kde na 
svet privádza svoje mláďatá. 
Les zostane prázdny, čoho 
dôkazom je aj pomaly sa 
vytrácajúca populácia muf-
lonej zveri. A čo nasledujú-
ce generácie, deti a mládež? 
Kvôli skupinke ľudí, ktorých 
zábavkou sú decibely terén-
nych motocyklov, budú mu-
sieť navštevovať zoologické 
záhrady.  PZ Bukovina má aj 
niekoľko členov poľovníckej 
stráže, ktorí majú právo kon-
trolovať motorové vozidlá a 
osoby podozrivé z pytliactva. 
Postavenie člena poľovníckej 
stráže v revíri má charakter 
verejného činiteľa, ktorý je 
zo zákona chránený.

Vladimír Češko, 
hospodár PZ Bukovina

Chovatelia by chceli rozšíriť svoje rady
O činnosti Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu 
chovateľov nás informoval jej 
predseda Anton Haršáni.
Najzávažnejšia otázka, ktorou 
sa pravidelne zaoberajú, ale sa 
ju nedarí vyriešiť, je získavanie 
nových členov. Záujmy obča-
nov a najmä mládeže sa zrejme 
pohybujú v iných sférach. Dnes 
má ladčianska organizácia 7 
členov (v osemdesiatych rokoch 
minulého storočia okolo 50).
Pozornosť venovali a venujú 
stavu chovu čistokrvných zvie-
rat, čo je základným poslaním 
organizácie chovateľov. Okrem 
toho zabezpečovali krmivo pre 
zvieratá členov organizácie.

Vyvrcholením chovateľskej čin-
nosti bola účasť niektorých čle-
nov na XVII. vážskej súťažnej 
výstave drobných zvierat v Be-
luši. Anton Haršáni vystavoval 
4 kusy králikov plemena „No-
vozélandský biely“ a Vladimír 
Kalus st. 6 kusov králikov ple-
mena „Belgický obor“. Vladimír 
Kalus získal „Čestnú cenu“ za 
králika samca plemena „Belgic-
ký obor“. 
Z ostatnej činnosti treba ešte 
spomenúť, že organizácia v 
predvianočnom období zabez-
pečila 180 kg jatočných moriek 
pre našich občanov. Mnoho úsi-
lia venovali aj údržbe objektu 
základnej organizácie.

Pozvánka na príjemné 
nedeľné popoludnie
Komisia kultúry obecného za-
stupiteľstva v Ladcoch vás po-
zýva na podujatie 

Otvára sa máju brána a na 2. ročník súťaže „Ladecký kot-
lík“ dňa 1. mája 2014 pred Domom kultúry v Ladcoch.
Registrácia súťaže bude o 10:00 hodine a súťažiť sa začne 
o 12:00 hod.. Kultúrny program, ktorý bude pred Domom 
kultúry sa začne o 13:00 hod. Vystúpia v ňom mažoret-
ky, tanečný krúžok Mimčo, speváčky z Papradna, dycho-
vá hudba Ladčanka a hudobná skupina Fonetik. O 18:00 
hodine v sále Domu kultúry koncertuje hudobná skupina 
Kollárovci. Pre všetkých bude pripravené občerstvenie a 
výborný guláš. 
Súťažiaci sa môžu prihlásiť na tel. číslo 0905 197 201 (Do-
minik Koštialik). Pravidlá a ďalšie podrobnosti o súťaži 
nájdete na obecnej stránke www.ladce.sk.



Deň 28. marec je už niekoľko rokov známy ako deň, kedy učite-
lia majú svoj sviatok. Rada by som niekoľkými slovami a touto 
cestou vyjadrila svoje poďakovanie všetkým učiteľom a pracov-
níkom našej školy. 
Ja tu teraz nebudem písať o postavení učiteľa v našej spoloč-
nosti, nebudem hovoriť o tom, aké ťažké je zaujať žiakov na 
vyučovaní aj mimo neho, akí sme unavení z neustále sa opa-
kujúcich príkazov a usmernení, dávania rád do života. 
Chcem učiteľom vysloviť veľké poďakovanie:
za lásku, ktorú rozdávajú,
za trpezlivosť, ktorou sú obdarení,
za úsmevy aj vtedy, keď vo vnútri sú smutní,
za povzbudzujúce slová, ktoré dennodenne vyslovujú,
za pohľady, ktoré darujú,
za gestá, ktorými vyjadrujú svoje pocity,
za objatia, ktorými povzbudzujú 
a za všetko ostatné, čo pre našich žiakov robia.
Každý učiteľ má neodmysliteľné miesto v živote žiaka, vštepuje 
mu základy učenia, ale i správania. Stáva sa na ceste poznania 
svetlom, ktoré ukazuje smer cesty každému z nich. Preto si na 
záver požičiam slová J. A. Komenského: 
„Svetlo má zahnať tmu, nie naopak. Kdekoľvek totiž vchádza 
svetlo, tam tma skoro redne alebo mizne. A naopak tma nemá 
síl, aby odstránila svetlo.“
Takže na záver chcem všetkých učiteľov povzbudiť a zaželať im 
– aj keď je to niekedy ťažké: „buďte svetlom pre našich žiakov, 
ktoré nikdy nevyhasne!“

To vám želá za celé vedenie Základnej školy v Ladcoch 
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka

Deň učiteľov

Tešia sa do školy
Žiaci Materskej školy predškol-
ského veku 6. februára navštívili 
žiakov 1. ročníka ZŠ. Cieľom tej-
to návštevy bolo oboznámenie 
sa s prostredím školy, pretože už 
o týždeň ich čakal zápis do školy. 
Predškoláci navštívili obe prvác-
ke triedy, kde im žiaci ukázali, 
čo sa za pár mesiacov chodenia 

do školy naučili. Rovnako im 
ukázali, že školy sa netreba báť. 
Mohli si vyskúšať sedieť v škol-
ských laviciach, čo bol pre nich 
neopísateľný zážitok. 
Ale, že v škole sa len neučia, 
predviedli im prváci divadielko 
a spoločné hry. 

Mgr. J. Šelingová

Zápis detí do 1. ročníka
Zápis do 1. ročníka sa usku-
točnil dňa 12. februára 2014. 
Zapísali sme 31 detí, ktoré 
boli všetky v materskej škole. 
Evidujeme 2 žiadosti o odklad 
povinnej školskej dochádzky. 
Pre deti sme pripravili pa-

mätné listy a sladké darčeky. 
Budúci prváčikovia poznávali 
čísla, farby, geometrické tva-
ry, recitovali, spievali, kreslili. 
Svoje deti prišli podporiť spolu 
s riaditeľkou aj učiteľky z MŠ. 

Mgr. E. Zahradníková

Marec – mesiac knihy
Na 1. stupni Základnej školy mali v rámci Mesiaca knihy žiaci zaují-
mavú súťaž, v ktorej odpovedajú na dve otázky, pričom každý týždeň 
bol zameraný na iného spisovateľa. Po každom kole boli vylosovaní 
3 žiaci, ktorí dostali odmenu. Na hodinách slovenského jazyka žiaci 
netradičným spôsobom prezentovali svoju obľúbenú knižku – kuli-
sami, rekvizitami, oblečením podľa hlavnej postavy. Najlepšie ukážky 
predviedli v aule Základnej školy. V školskej knižnici bola výstava kníh 
spojená s predajom.                                                        Mgr. V. Ševčíková

Umelecké slovo v ZŠ
Hviezdoslavov Kubín je naj-
staršou a najprestížnejšou 
súťažou v oblasti umelecké-
ho prednesu. Recitátori a ko-
lektívy prostredníctvom tej-
to súťaže už 60 rokov hlbšie 
spoznávajú literárne hodnoty 
a zoznamujú s nimi širšiu ve-
rejnosť. Prednes a literárne 
umenie prehlbuje naše pozna-
nie, tvorivosť, kultivuje jazyk, 
reč, pestuje vzťah k slovu ako 
kultúrnej a umeleckej hodno-
te. Súťaž výrazne prispieva k 
vyhľadávaniu talentovaných 
a nadaných žiakov v oblasti 
umeleckého slova, vedie ich k 
samostatnej tvorivej činnosti, 
upevňuje ich záujem o seba-

vzdelávanie, prispieva k účel-
nému a efektívnemu využíva-
niu voľného času. 
Dňa 3. marca 2014 sa i pries-
torom našej základnej školy 
niesli verše umeleckého lade-
nia. Tak ako po minulé roky i 
tento sme zostali verní tradícii 
a pripravili sme školské kolo. 
Víťazi:
1. kategória (1. – 3. ročník)
Bibiana Ondrejková (poézia)
Nela Kollárová (próza) 
1. kategória (4. – 6. ročník)
Simona Hoštáková (poézia)
Nina Melicherová (próza)
2. kategória (7. – 9. ročník)
Ján Jamrich (poézia)
Vanesa Čuríková (próza)

Testovanie 9
Každoročné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa na celom Slo-
vensku uskutočnilo 12. marca 2014.
Aj žiaci našej školy si preverili vedomosti z profilových 
predmetov, tento rok po prvýkrát zmenili poradie testova-
ných predmetov, najskôr žiaci riešili 25 otázok zo slovenské-
ho jazyka. Väčšina z nich bola zameraná na čítanie s poro-
zumením, otázky si vyžadovali pozorné čítanie jednotlivých 
ukážok. Príklady z matematiky boli rozdelené: 10 otázok 
vyžadovalo riešenie príkladov s číselným výsledkom, otáz-
ky 11 – 20 ponúkali možnosť výberu odpovedí ABCD. Žiaci 
hodnotili Testovanie T-9 ako náročné. Študenti, ktorí sa zú-
častňovali doučovania, patrili medzi najúspešnejších rieši-
teľov testovania. Na našej škole bolo i skúšobné testovanie, 
zameranie otázok mali v plnej miere v rukách vyučujúci jed-
notlivých predmetov. Pri porovnaní predbežných výsledkov 
Testovania T-9 a výsledkov skúšobného testovania nenájde-
me väčšie rozdiely v percentuálnom vyhodnotení. Apeluje-
me na budúcich deviatakov, ktorí majú veľký potenciál, aby 
nepodceňovali prípravu na testovanie a zodpovednejšie pri-
stupovali k učeniu a k celkovej príprave na vyučovanie. 

Mgr. Jana Štrbíková

Pytagoriáda
Dňa 19. 03. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili okresné-
ho kola 35. ročníka matematickej súťaže „Pytagoriáda“. 
Najväčší úspech dosiahli žiaci štvrtého ročníka, ktorí boli 
úspešní a obsadili 3. a 6. miesto spomedzi všetkých 28 zú-
častnených súťažiacich tejto kategórie.
3. miesto Michal Gavlák
6. miesto Matúš Ďurovec
Žiakov pripravovala zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. 
Mária Hatoková a Ing. K. Šibíková, PhD.
Srdečne blahoželáme. 
Okresnému kolu predchádzalo školské, s mimoriadne veľ-
kou účasťou. Z prvého stupňa súťažilo 23 a z druhého 40 
nádejných matematikárov. 

Ing. K. Šibíková, PhD.
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Jarný futbal
Príprava na jarnú časť 
Mužstvo dospelých začalo prípravu na novú sezónu 16.1. pod ve-
dením trénera Jakuša. Do mužstva sa po 1 a pol roku vrátil Jozef 
Pagáč, ktorý ukončil hosťovanie v Horovciach. Do prípravy sa po 
zranení a operácii zapojil aj Zábojník, ktorý však začiatkom aprí-
la odchádza do zahraničia. Kršák predĺžil hosťovanie a k nemu 
pribudol ešte Lukáš Sopko. Naopak Michal Petrík sa vracia do 
Šebešťanovej a Marek Loduha skončil. Z Púchova sme získali 
Aleksandara Markoviča, od ktorého očakávame, že bude strieľať 
góly. Do prípravy sa nezapojili Jakub Melicher, Martin Makas ani 
dorastenci Zajac a Zakopčan. Eliáš je po operácii kolena a počas 
prípravy sa vážne zranil František Váň, s ktorým nemôže tréner 
počítať minimálne do konca apríla a možno i celú jar. 
Počas zimnej prípravy bolo naplánovaných 6 prípravných zápa-
sov, v ktorých dosiahli tieto výsledky: 5x zvíťazili - s „19“ Dub-
nice 2:1, s Jasenovou 3:2, s Novou Dubnicou 3:2, s Košecou 5:1 
a s D. Kočkovcami 3:0. Prehrali iba s Borčicami 0:1. Markovič 
strelili 7 gólov, 4 Prúša, po 2 góly E. Mrážik a Martinka a 1 pridal 
Kučma. 

Káder družstva
Káder mužstva tvoria brankári Jakub Machala, Jozef Janke a Do-
minik Porubčan, do poľa sú pripravení: Jaroslav Kušík, Tomáš 
Koštialik, Alexander Homér, Jozef Pagáč, Jozef Váň, Kristián 
Mrážik, Patrik Kršák, Jakub Mojto, Lukáš Sopko, František Váň, 
Michal Zábojník, Erik Mrážik, Mário Kučma, Miroslav Mikuš-
ka, Filip Prúša, Peter Martinka a Aleksandar Markovič. Vedúcim 
mužstva je Vladimír Chovanec. 

Úspešný štart do jarnej časti
Mužstvo dospelých vstúpilo do jarnej časti súťaže úspešne. Po-
dobne ako pred rokom, priviezli chlapci 6 bodov zo súperových 
ihrísk po víťazstvách v Trenčianskej Turnej a v Cígli. Oba zápasy 
skončili zhodne 1:2, 3 góly strelil Markovič a 1 pridal Zábojník. 
Týmto zmazali manko z jesene a urobili prvý krok k udržaniu sa 
v 5. lige. Vo víťaznom ťažení pokračovali i v domácom prostredí, 
keď nad Lazanmi zvíťazili 3:0 gólmi Markoviča, Martinku a Moj-
ta. Pred mužstvom je ešte dlhá cesta a hráči musia do každého 
zápasu nastupovať s odhodlaním zvíťaziť. Podobne úspešne ako 
dospelí, začali aj mládežnícke družstvá. Žiaci zvíťazili v D. Marí-
kovej 0:1 a dorastenci deklasovali svojich rovesníkov z Dohňan 
na ich pôde pomerom 11:2.

Úspechy našich žiakov
Komisia mládeže pri oblastnom futbalovom zväze v Považskej 
Bystrici usporiadala počas zimnej prestávky pre žiakov 2 turnaje. 
Naši žiaci si na oboch počínali veľmi dobre. V Považskej Bystri-
ci v konkurencii 10 družstiev obsadili 2. miesto, keď vo finále 
podľahli Ilave 1:0. Ivan Kandráč bol vyhlásený za najlepšieho 
hráča turnaja. V Púchove skončili v konkurencii 12 družstiev na 
3. mieste a I. Kandráč bol s 9 gólmi najlepším strelcom turnaja. 

Ing. F.Gach

Smolná sezóna Miroslava Habánka
Sezóna 2013 pre nášho „bike-
ra“ Miroslava Habánka bola 
poznačená rôznymi nepriaz-
nivými okolnosťami. Zdravot-
né problémy, smutná rodinná 
udalosť. 
Miro okrem toho, že reprezen-
tuje našu obec, je členom klubu 
„Bikeri z Púchova“ v kategórii 
muži 40 – 49.
Neštartoval pre chorobu hneď 
na prvých troch pretekoch (Ma-
ratón Maríkovskou dolinou, 
PEPI maratón Veľké Karlovi-
ce, Rusavská 50-ka), čím sa-
mozrejme prichádzal o body do 
konečného poradia vo Valaš-
sko-Považskej MTB sérii.
V tejto sérii absolvoval päť ďal-
ších pretekov, kde v poslednom 
Púchovskom maratóne, akoby 
symbolicky, že ide o smolnú 
sezónu, technická porucha na 
bicykli (utrhnutá prehadzovač-
ka) mu neumožnila dokončiť 
pretek. 
Zúčastnil sa a dokončil Fat-

ranský maratón – 4. miesto, 
Maratón Rožnov pod Radhoš-
tem (ČR) – 18.miesto, Súľovský 
maratón – 4. miesto, Valašská 
50-ka Vsetín (ČR) – 13. miesto.
Napriek smole a iným problé-
mom Miro obsadil v konečnom 
poradí pekné 9. miesto. V seriáli 
pretekov Strážovský pohár XC z 
piatich pretekov absolvoval len 
tri. V celkovom hodnotení ob-
sadil 5. miesto. 
Výsledky Strážovského pohára: 
Lúky pod Makytou – neštar-
toval, Dohňany – 3. miesto, 
Pružina – neštartoval, Košecké 
Podhradie – 6. miesto, Mojtín – 
4. miesto.
Na MTB maratóne Nová Dub-
nica skončil na 11. mieste. 
Ďakujeme Mirovi za reprezen-
táciu obce a veríme, že smolné 
chvíle vyčerpal. Držíme mu 
palce do nastávajúcej sezóny 
a prajeme v nej čo najlepšie 
umiestnenia. 

M. Justh

Úspešní v aranžovaní
Učni z odboru záhradník Od-
borného učilišťa internátneho 
absolvovali 11. februára t. r. 
školské kolo v aranžovaní. Dňa 
13. marca 2014 sa zúčastnili 
medzinárodnej súťaže v Kelči 
(Česká republika) „Zámec-
ké vázání“. Naši učni obsadili 
pekné tretie miesto.

Celoslovenské športové hry mládeže
V dňoch 27. – 28. mája 2014 organizuje Odborné učilište v Ladcoch 
Celoslovenské športové hry mládeže odborných učilíšť – chlapcov. 
Chlapci sa zídu z rôznych kútov Slovenska, aby bojovali o atletické 
medaily v disciplínach: beh na 100 a 1500 metrov, skok do diaľky, 
skok do výšky, vrh guľou. Súčasťou hier bude aj turnaj v minifutbale.

So stolnými tenistami spokojnosť
Skončil sa ročník 2013-2014 oblastných stolno-
tenisových súťaží, v ktorých sme mali zastúpenie 
družstvami v 4., 6. a 7. lige. V silne obsadených 
súťažiach skončili naši v strede tabuliek. 
A družsvo z 13 družstiev obsadilo ôsme miesto, 
keď s Prievidzou B mali rovnaký počet bodov, ale 
horšie skóre. 
„Béčko“ získalo v 6. lige najlepšie umiestnenie. Z 
12 účastníkov získalo piate miesto so ziskom 59 
bodov, ktoré získali 11 výhrami, štyrmi remízami 
a 7 prehrami. 
C družstvo v 7.lige sa umiestnilo ako siedme. 
Šesťkrát vyhrali, dvakrát remizovali a desaťkrát 
prehrali. Získali 38 bodov. 
Ďakujeme týmto skromným a nenáročným špor-
tovcom za dobrú reprezentáciu telovýchovnej 
jednoty  a obce.


