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Bránu mája otvorili stovky Ladčanov
Kultúrna komisia Obecného 
zastupiteľstva v Ladcoch už tra-
dične pripravila 1. mája jarné po-
dujatie „Otvára sa máju brána,“ 
ktorého súčasťou už po druhý-
krát bola súťaž vo varení gulášu 
„Ladecký kotlík“. 
Počas odpoludňajšieho sprievod-
ného programu, ktorý bol pris-
pôsobený všetkým vekovým ka-
tegóriám, sa predstavili majsterky 
Európy v mažoretkovom športe, 
deti z tanečného krúžku Mimčo 
pod vedením Moniky Fuskovej. 
Hudobný pozdrav z Papradna 
priniesli papradnianske speváčky, 
ktoré si svojim humorom a spevom 
získali pozornosť divákov. Tra-
dične sa predstavila aj dychovka 
Ladčanka. Veľký podiel na kvalite 
hudobného programu mala skupi-
na Fonetik z Ladiec - škoda, že pre 
nedostatok času nestihli predsta-
viť celý svoj repertoár. Veríme, že 
na hody, ktoré budú 20.07.2014 sa 
nám predstavia v plnej paráde. 
Na úspechu celej akcie malo veľ-
ký podiel počasie, ktoré bolo na 
jednotku. Už po druhýkrát sa v 
Ladcoch na jednom mieste varilo 
viac druhov gulášu. Svoje sily si 
prišlo zmerať 15 družstiev, z toho 
šesť bolo hosťujúcich. Už krátko 
po desiatej hodine si jednotlivé 
tímy pripravovali svoje stanovištia. 
Po registrácii od 11:00 hod. moh-
li súťažiaci pripravovať suroviny, 
krájať mäso, cibuľu, zemiaky a 
rôzne tajné ingrediencie. Na pravé 
poludnie signál hasičskej húkač-
ky odštartoval samotnú súťaž a z 
kotlíkov začal stúpať dym a vôňa 
masti a cibule. Súťažné družstvá 
tvorili rodiny, priatelia a pracovné 
kolektívy. Predseda poroty Roman 
Horváth, známy z Telerána TV 
Markíza a jeho kolegyne, víťazky 
medzinárodnej súťaže Špica guláš 

Hody
Kultúrna komisia obecného zastupiteľstva v Ladcoch 
pripravuje ladčiansku Hodovú slávnosť 20. júla 2014 
pred Domom kultúry. 
Tešíme sa, že si prídete pozrieť bohatý kultúrny pro-
gram a ochutnať pravý poľovnícky guláš.

Iba 7,1 % Ladčanov volilo poslancov EP
29 politických strán, únií a aliancií predložilo voli-
čom svojich kandidátov na post poslanca Európske-
ho parlamentu. 
Ladčania opäť neprejavili záujem o to, kto ich bude 
v parlamente EÚ zastupovať a iba 152 z 2 125 opráv-
nených voličov sa na voľbách 24. mája t. r. v Ladcoch 
zúčastnilo. 
Príčin ich absencie vo volebných miestnostiach je 
viac. Neprehľadné množstvo viac ako 320 navrhova-
ných kandidátov neupútalo ich záujem a to isté mož-
no povedať aj o niektorých politických stranách. 
Niektorí občania „zásadne“ k takýmto voľbám necho-
dia a niektorým zabraňuje toto občianske právo vyu-
žiť vlastná pohodlnosť. 
Najviac je však pravdepodobne tých, ktorí význam EÚ 
a jej orgánov nepoznajú, nechápu alebo negujú.
Výsledky volieb v Ladcoch:
SMER – SD (42), SaS (18), KDH (16), OĽaNO (11), 
SNS (10), SDKÚ – DS (9) atď.

Vysoké Tatry Bc. Renáta Tvarožko-
vá a Bc. Jana Mikulová mali veľmi 
ťažkú úlohu, pretože všetky guláše 
boli výborné a nebolo ľahké vybrať 
víťaza. Porota hodnotila anonym-
ne. Z 15 gulášov vytvorila poradie 
a určila prvé tri miesta. Následne 
porota vyhodnotila aj štvrté mies-
to, kde sa na jednu úroveň dostali 
tri guláše. Prvé miesto a „Ladecký 
kotlík 2014“ získalo družstvo Cen-
trik – Bemitranz, kde šéfkuchár bol 
Ľubo Nagy z Ladiec. Druhé miesto 
putovalo do Ilavy, získali ho Čer-
tice zo škôlky (učiteľky MŠ Ilava) 
a tretie miesto získali Bikeri z La-
diec. Všetkým zúčastneným druž-
stvám na súťaži patrí poďakovanie 
za vytvorenie neopakovateľnej 
atmosféry. Vďaka patrí aj všetkým 
ľuďom, ktorí prišli podporiť „guláš 
majstrov“. Pri celkovej organizácii 
a technickom zabezpečení celého 
odpoludnia spolupracovali s kul-
túrnou komisiou pracovníci obec-
ného úradu. Poďakovanie patrí Pe-
trovi Chovancovi za zabezpečenie 
palivového dreva, tabuliek s názva-
mi družstiev, Štefanovi Barninco-
vi za trofej pre prvé miesto, firme 
VIDO Beluša za koreniny pre ka-
ždé družstvo, pohostinstvu Kopyto 
za zvládnutie náporu zákazníkov, 
členom kultúrnej komisie a ich 
rodinným príslušníkom, ktorí tiež 
priložili ruku k dielu. Verím, že 
tretí ročník súťaže o Ladecký kot-
lík bude minimálne tak úspešný 
ako dva predchádzajúce. 
Na záver bol pripravený koncert 
Kollárovcov a kultúrny dom bol 
po dlhom čase opäť zaplnený. Ko-
llárovci vytvorili neopakovateľnú 
atmosféru, čo potvrdí každý, kto sa 
zúčastnil na koncerte. Odmenou 
pre umelcov bol neutíchajúci po-
tlesk spokojného publika.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obceDňa 19. mája t.r. sa začala očakávaná výstavba Rímskokato-

líckeho kostola v Ladcoch. V ten deň sa pripravili komuniká-
cie pre mechanizmy a dovoz stavebného materiálu. Na druhý 
deň sme už videli ozajstný stavebný ruch s mechanizmami a 
nákladnými autami. 
Na plote sa objavila tabuľa, akási vizitka tejto zložitej a ná-
ročnej stavby. Jej prípravná etapa sa začala dávno predtým, 
teraz vstúpila do obdobia konkrétnej realizácie. 
(na obrázkoch Ing. arch. Jána Remu sú zábery z 20. mája 2014)

Výstavba kostola sa začala 

Narodené deti:
Adam Tupý

Ema Mojtová
Alica Štefancová

Adela Belobradová
Viktória Blažičková
Andreas Miloš Průša

Novonarodeným deťom želáme 
šťastné detstvo, rodičom prajeme, 
aby ich deti rástli zdravé a spokoj-

né na potešenie všetkým. 

Zomreli:
Karolína Kučová (84)
Silvia Hlúbiková (28)

Jozef Ráček (70)
Anna Piatriková (83)
Mária Binková (80)
Libor Kvasnica (67)

Ondrej Chovanec (91)

Smútime nad spoluobčanmi, ktorí 
nás navždy opustili. Pozostalým 
vyslovujeme sústrasť nad stratou 

ich najbližších. 

Jubileá

90 rokov sa dožívajú
Ferdinand Koštialik (11. 7. 1924)
František Chovanec (16. 7. 1924)

80 rokov sa dožíva
16. 6. 2014 Ferdinand Zahradník

7. 7. 2014 Jozef Kvasnička.

Blahoželáme jubilantom k okrúh-
lemu výročiu a želáme im zdravie, 
šťastné a spokojné roky ďalšieho 

života.

Pamätník pápeža a svätca Jána Pavla II. 
na hore Butkov

Rímskokatolícky farský úrad v Ladcoch a Považská cementá-
reň a.s. Ladce pozývajú všetkých záujemcov na slávnosť požeh-
nania nového Pamätníka svätého Jána Pavla II. a slávnostnú 
svätú omšu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. júna 2014 o 16:00 
hod. na hore Butkov. 
Hlavným celebrantom slávnosti bude Stanislaw kardinál 
Dziwisz z Krakova, ktorý takmer 40 rokov ako osobný sekretár 
a priateľ žil so svätcom. O hudobný sprievod sa postará spevác-
ky zbor z Novej Dubnice The Gospel Family. 
Na slávnosť na 11. etáži lomu Butkov sa možno dostať len auto-
busmi, ktoré budú pristavené pre obyvateľov Ladiec a ich pria-
teľov a známych o 15:00 hod. pred Domom kultúry v Ladcoch.

Úcta matkám
Dňa 11. mája t. r. na pozva-
nie starostu a Zboru pre ob-
čianske záležitosti sa stretli 
ladčianske matky, aby si 
pripomenuli svoj sviatok – 
Deň matiek. 
O pestrý kultúrny program 
sa postarali deti z Mater-
skej školy, Základnej školy a 
spevácky súbor pri rímsko-
katolíckej fare Labambino.
K zhromaždeným matkám 
sa prihovoril starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo.

Pred 69 rokmi
Dňa 30. apríla t. r. sme si opäť 
pripomenuli jarné dni roku 
1945, keď sovietski a rumun-
skí vojaci vstúpili do našej 
obce ako osloboditelia. 
Pripomenuli sme si aj tragické 
udalosti – zavraždenie 19 ru-
kojemníkov fašistickou trest-
nou jednotkou na nádvorí ce-
mentárne. 
Spomenuli sme si i na ostat-
ných, ktorí položili svoje živo-
ty na frontoch 2. svetovej vojny 
a v koncentračných táboroch. 
Vence k pomníku položili zá-
stupcovia obce a organizácie 
SZPB. 
K prítomným, asi 50 občanom, 
sa prihovoril starosta obce Ing. 
arch. Ján Remo. O dôstojný 
priebeh slávnosti sa postarala 
dychová hudba Ladčanka.

Deň narcisov v Ladcoch aj v tomto roku
Tohtoročná tradičná zbierka na pomoc postihnutým onkologickými 
chorobami bola v rukách žiakov Základnej školy pod vedením pedagó-
gov. V Deň narcisov vyzbierali v škole a od občanov 365 eur. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli i tým, ktorí zbierku organizovali. Pod-
porili spoluobčanov, ktorí trpia týmito zákernými chorobami. 
O zdarný priebeh akcie Deň narcisov sa 11. apríla t. r. zaslúžili žiaci Zá-
kladnej školy Nikolka Mikušková, Saška Zahradníková, Aďa Letková, 
Simonka Lesayová, Maťo Gábel a Janko Imrich.



Prestavbou železnice a na-
hradením železničného prie-
cestia podchodom v Tune-
žiciach je Bottova ulica pre 
peších prístupná iba tadiaľto. 
Chodci, ktorí z podchodu 
pod železnicou idú na Botto-
vu ulicu, nemajú bezpečný 
chodník, po ktorom by sa do-
stali k svojim domom. 
Pritom Bottova ulica v týchto 
miestach je prístupová ko-
munikácia na nákladnú vrát-
nicu Považskej cementárne, 
po ktorej jazdí pomerne veľa 

Na Bottovej ulici v Tunežiciach bude nový chodník

Poslanci obec-
ného zastupi-
teľstva v apríli

Zasadanie obecného zastu-
piteľstva sa za účasti 7 po-
slancov konalo 17. apríla 
2014. Prerokovali a schválili 
otázky týkajúce sa financií, 
pozemkov a budov v majet-
ku obce. 
Schválili príspevok 150 eur 
študentkám Gymnázia v 
Dubnici nad Váhom na eu-
rópske kolo súťaže v tvorivom 
myslení „Odysea mysle 2014“ 
v Liptovskom Mikuláši. 
Súhlasili s predajom pozem-
ku parc. KN 123/1 pre SSE 
a.s. distribúcia Žilina za cenu 
20 eur za m2.Výmera bude 
stanovená geometrickým plá-
nom. 
Potom obecné zastupiteľstvo 
schválilo predaj pozemku 
parc. KN 1173/1 o výmere 41 
m2 za cenu 20 eur za m2 žia-
dateľovi Ľubomírovi Strapko-
vi, Ladce, Janka Kráľa 464.
Dlhodobý prenájom priesto-
rov Domu kultúry schválili 
poslanci žiadateľovi Petrovi 
Ľahkému – hudobná skupina 
Fonetik za cenu 30 eur me-
sačne. 
Potom schválili prenájom 
priestorov v Osvetovej besede 
Tunežice žiadateľom Ing. Liš-
kovi a Ing. Uhrinovi. Podm-
ienky nájmu budú stanovené 
nájomnou zmluvou. 
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo dotáciu vo výške 140 eur 
pre materské centrum Mimčo 
na vypracovanie projektovej 
štúdie „Zníženie energetickej 
náročnosti úpravou obvodo-
vého a strešného plášťa bu-
dovy Materskej školy v Lad-
coch.“ Poslanci prerokovali 
a schválili zámer odkúpenia 
pozemku parc. č. KN 727 pre 
zlepšenie prístupu na zberný 
dvor od vlastníka pozemku 
Miroslava Koyša, bytom Lad-
ce, Pavla Koyša 228. Predá-
vajúci akceptujú navrhnutú 
sumu za odpredaj vo výške 20 
eur za m2.
Na záver zasadania poslanci 
schválili návrh na úpravu roz-
počtu obce č. 4 na rok 2014.

Výstavba kanalizácie a vodovodu v Ladcoch

Výstavba kanalizácie a 
dobudovanie vodovodu v 
Ladcoch je súčasťou veľké-
ho projektu pod názvom 
„Zásobovanie vodou a od-
kanalizovanie a čistenie 
vôd v okrese Ilava“. 
Stavba začína v Ladcoch 
a končí v Dubnici nad Vá-
hom, kde bude veľká spo-
ločná čistička odpadových 
vôd. Investorom je Považ-
ská vodárenská spoločno-
sť s pomocou Eurofondov. 
Generálnym dodávateľom 
stavby je Váhostav, a.s.. 
Firma, ktorá skutočne v 
Ladcoch stavbu realizuje, 
je iba subdodávateľom pre 

Váhostav, a.s. a podľa neo-
verených informácií zatiaľ 
stavá na vlastné náklady 
s obavou, kedy a či vôbec 
bude jej práca – náklady re-
fundované. Zatiaľ dokončili 
práce v Horných Ladcoch a 
v obci začali od Domu kul-
túry (na obrázku). 
Vzhľadom na neisté finan-
covanie je problematické 
žiadať od tejto firmy nejaké 
„naviac práce“ pri realizá-
cii prípojky občanom, či 
kvalitnejší servis, ako je za-
metanie či polievanie zne-
čistených ulíc. Otázny je aj 
termín dokončenia stavby. 
Odpovede na túto aj na iné 

otázky nemá kto dať. 
Obec dala zo svojho roz-
počtu zhotoviť projektovú 
dokumentáciu troch ulíc, 
ktoré neboli v pôvodnom 
projekte. Ide o cestu do 
Podhoria (po pôvodný dom 
Tincovcov), o novú ulicu 
bytovej výstavby „Za kaš-
tieľom“ a ulicu Tajovského 
v Tunežiciach. Predpokladá 
sa, že financovanie prác na 
týchto uliciach bude z uše-
trených financií na iných 
miestach stavby. Obec na 
financovanie týchto ulíc 
nemá vlastné zdroje. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta obce

nákladných áut. 
Pri plánovaní podchodu sa 
na tento fakt akosi zabudlo. 
Obec sa snaží tento nedosta-
tok napraviť vybudovaním 
spojovacieho chodníka me-
dzi podchodom a rodinnými 
domami na Bottovej ulici. 
Navrhované riešenie je nasle-
dovné. Po vyjdení z podcho-
du bude môcť chodec ísť po 
chodníku popri stene pod-
chodu až príde k miestu, kde 
bude prechod pre chodcov 
a tam bezpečne prejde cez 

cestu a novým betónovým 
chodníkom bude pokračovať 
k svojmu domu. Chodník 
vedúci popri podchode bude 
od cesty chránený zvodidla-
mi. Celková dĺžka chodníka 
bude asi 208 metrov. Pri pri-
emernej šírke 1,5 m bude na 
jeho zabetónovanie treba asi 
50 m3 betónu. Obec toto di-
elo vybuduje v spolupráci a s 
pomocou Považskej cemen-
tárne, a.s. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta obce



Rybári hodnotili a pretekali
Výročná schôdza
Výročné členské schôdze Obvodnej organizácie (ObO) Slovenského rybár-
skeho zväzu (SRZ) č. 3 Ilava sa konajú raz za rok, vždy v marci. 
Tohtoročná výročná členská schôdza sa konala 9.3.2014 v Dome kultúry v Ilave. 
Bola rozšírená o voľby nových členov do výboru ObO na ďalšie volebné obdo-
bie rokov 2014 až 2018. Po zvolení pracovných komisií, zabezpečujúcich prie-
beh schôdze a splnenie jej programu, patril úvod schôdze tradične predsedovi 
ObO. Vo svojej správe referoval o činnosti výboru ObO SRZ č. 3 za rok 2013, 
o splnených úlohách, spomenul účasť určených členov výboru na pravidelných 
rokovaniach výboru materskej Mestskej organizácie (MsO) SRZ Dubnica n/V. 
Vyzdvihol činnosť krúžkov Mladý rybár v Ladcoch a v Košeci, zhodnotil májové 
preteky v Love rýb udicou (LRU) dospelých i mladých rybárov. Zmienil sa o 
činnosti rybárskej stráže, ďalej široko rozobral brigádnickú činnosť – poukázal 
na rezervy, ale zároveň vyslovil pochvalu za vysokú účasť členov na brigádach v 
uplynulom roku. Predseda sa kriticky vyjadril k čistote vôd – spomenul hlavne 
sústavné znečisťovanie Tovarského potoka „sirárňou“ nad Červeným Kame-
ňom, čo vedie k obmedzeniu resp. pozastaveniu násady pstruha potočného do 
tejto kedysi nádhernej vody. Poukázal i na odpad, ktorý nechávajú loviaci pri 
vode a ktorý musí byť vyzbieraný. Krátko zhodnotil prácu disciplinárnej komisie 
a priestupky, ktoré riešia. V závere správy vyslovil poďakovanie výboru MsO za 
metodické usmerňovanie činnosti ObO, obom sesterským organizáciám v Dub-
nici n/V i v Novej Dubnici za dobré vzťahy a spoluprácu i Obecným úradom 
v Ladcoch, Košeci a Mestskému úradu v Ilave a tiež sponzorom za materiálo-
vú pomoc.  Správu o finančnom hospodárení celej MsO, správu o zarybnení a 
úlovkoch v uplynulom roku prednesú vždy hostia schôdze – zástupcovia výboru 
z MsO – hlavný ekonóm a hlavný hospodár organizácie. Posledne menovaný 
vyhlási i výsledky súťaže o „Najväčší úlovok roka“ – zvíťazil 16,5 kg-vý amur bie-
ly ulovený na Dolnej Prejte. V diskusii sa vždy očakáva vystúpenie „hlavného“ 
hosťa schôdze – predsedu MsO – p. Gregoríka. Ako člen Rady SRZ (ústredný 
orgán SRZ) sa zúčastňuje na jej rokovaniach – pozná hlavné problémy, resp. 
úlohy do budúcnosti rybárstva na Slovensku, čo vo svojom príspevku spomenul. 
A jedno z jeho mnohých želaní? Aby sa brigádnická činnosť rybárov (hlavne 
na potokoch) zmenila z formy „upratovania“ na formu „stavebnú“, t.j. aby čas, 
ktorý brigádnici vynaložia na vyzbieranie odpadkov z brehov i samotného toku, 
bol využitý skôr napr. na stavbu novej kaskády, inými slovami, aby potoky už 
konečne prestali byť (hlavne na jar) „mobilnými zberňami“ všetkého odpadu z 
obcí, cez ktoré pretekajú. Záver členskej schôdze patril už spomenutým voľbám 
nového výboru ObO pre roky 2014 až 2018. Konali sa verejným hlasovaním. 
142 prítomných rybárov zdvihnutím ruky dalo opäť dôveru predchádzajúcemu 
výboru na čele s jeho predsedom Liborom Kvasnicom.

Preteky v love rýb udicou
Hlavná sezóna na kaprových vo-
dách začína pre rybárov každý 
rok tradičnými pretekmi v love 
rýb udicou (LRU). Naša obvodná 
organizácia poriada zvyčajne tieto 
preteky na štrkovisku Ilava, ktorý 
nám pre svoju polohu a hlavne za-
rybnenie trošku „závidia“ mnohí 
novodubnickí i dubnickí rybári. 
Detské preteky (deti – mladí rybári 
vo veku od 6 do 15 rokov združení 
v rybárskych krúžkoch) sa kona-
li tradične 1. mája. Za krásneho 
slnečného počasia a bezvetria 44 
mladých rybárov (z toho 3 dievča-
tá) túžobne očakávalo svoj prvý 
tohtoročný záber kapra. Počas 
troch pretekárskych hodín sa ulo-
vilo dohromady 85 ks rýb, z toho 
70 ks kapra rybničného (14 kaprov 
malo zákonitú lovnú mieru). Zví-
ťazil Patrik Andrisík z Ilavy, ktorý 
ulovil 20 kaprov (643 bodov), na 
druhom mieste skončil Dominik 
Hajas z Ilavy – ulovil 10 kaprov 
(296 bodov). Tretia skončila jeho 
sestra Kristínka Hajasová – 8 kap-
rov. Všetci malí súťažiaci dostali 
počas pretekov malé občerstvenie, 
na konci bol každý odmenený ve-
cnou cenou a obdržal doklady pre 

lov rýb v tomto roku. Preteky or-
ganizačne zabezpečoval výbor ob-
vodnej organizácie na čele s jeho 
predsedom Liborom Kvasnicom, 
ktorý touto cestou poďakoval za 
pomoc svojej mestskej organizácii 
v Dubnici i všetkým sponzorom. 
Ranný dážď, vietor a chlad možno 
odradil niektorých rybárov od ich 
„pretekov dospelých“, ktoré sa ko-
nali 11. mája. Pretekov sa zúčast-
nilo 98 rybárov a najviac sa darilo 
Vladovi Juríčkovi z Klobušíc, kto-
rý ulovil 6 kaprov (305 bodov). Za 
ním skončil Martin Rolín z Ladiec 
s 5 –timi kaprami (245 bodov) a 
tretí bol jeho synovec Michal Rolín 
tiež s 5-timi kaprami (235 bodov) 
– na fotografii. Dospelí ulovili do-
hromady 65 kaprov rybničných, 
najväčší kapor „mal“ 57 cm. Po-
čas pretekov (5 hod) boli pretekári 
udržiavaní v kondícii výborným 
gulášom a „tekutinami proti chla-
du“ z mobilného stánku občerstve-
nia (a z vlastných zdrojov). Záver 
pretekov patril vyhlasovaniu a 
odmeňovaniu víťazov a tradičnej 
tombole s hodnotnými cenami. 
Petrov zdar.
Ing. Jozef Šedík, tajomník ObO č. 3

Ďalšie číslo LZ
Číslo 4 Ladeckých zvestí vyjde 
8. augusta 2014. V jeho obsahu 
nájdete správy o náboženskej 
slávnosti na Butkove, o ob-
lastných pretekoch zdravotne 
postihnutých v Ladcoch. Budú 
tam aj výsledky futbalových sú-
ťaží, správy zo záveru školské-
ho roka v Materskej, Základnej 
škole a Odborného učilišťa in-
ternátneho. Nebude chýbať ob-
vyklá rubrika „Z matriky obce“ 
a správy o zasadaní obecného 
zastupiteľstva. 



Zo základnej školy

Oprava a ospravedlnenie

Základná škola sa ospravedlňuje za chybu v 2. čísle La-
deckých zvestí. 
Na 1. mieste v súťaži Hviezdoslavov Kubín (školské kolo) 
v kategórii 1. – 3. ročník sa umiestnila Bibiana Letková.

Učni z celého Slovenska súťažili v Ladcoch
V Ladcoch sme boli svedkami vydareného športo-
vého podujatia, ktorého usporiadateľom boli Mi-
nisterstvo školstva SR, Združenie odborných uči-
líšť Slovenska, Okresný úrad Trenčín a Odborné 
učilište v Ladcoch.
V dňoch 27. - 28. mája 2014 usporiadali už 39. ročník 
celoslovenských hier odborných učilíšť – chlapcov. 
Chlapci z učilíšť z celého Slovenska súťažili v ľahko-
atletických disciplínach a v malom futbale. Súťaž v 
atletike sa konala na štadióne v Považskej Bystrici, 
futbal na ihriskách ZŠ Ladce a v Beluši. 
V celkovom hodnotení škôl bolo toto poradie (v zá-
tvorke počet získaných bodov): 1. Prešov (25,5), 2. 
Snina (25,5), 3. Ladce (24), 4. Stará Ľubovňa (19), 
5. Kysucké Nové Mesto (17), 6. Trnava (16), 7. Nová 
Ves nad Žitavou (9), 8. Námestovo (3), 9. Žilina (1).
V skoku do diaľky zvíťazil Miroslav Horváth zo Sta-
rej Ľubovne, Martin Hocko z Ladiec bol šiesty. 
V skoku do výšky 1. miesto patrilo Dušanovi Gábo-
rovi zo Starej Ľubovne. 
Vo vrhu guľou na 1. mieste skončil Peter Demeter zo 
Sniny, Jozef Hanus z Ladiec bol štvrtý. 
Jozef Hanus sa stal víťazom v behu na 1500 m, Erik 
Žúbor z Ladiec bol tretí. 
Marek Nejezchleb z Trnavy zvíťazil v behu na 100 m. 
Ladčan Miloš Hujo bol tretí. 
Futbalový turnaj sa hral v skupinách. Víťazi postúpili 
do finále. 
Konečné poradie: 1. Prešov, 2. Kysucké Nové Mesto, 
3. Ladce.
39. Celoslovenské športové hry odborných učilíšť 
zvládol organizačný výbor a ostatní spolupracovníci 
k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Deň Zeme sme v našej škole oslávili aktivitami spojenými s eko-
lógiou. Žiaci 7. a 8. ročníka vyčistili znečistený potok pri škole a 
jeho okolie, žiaci 9. ročníka vyčistili a upravili školský areál. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za ľudské práva a slobody 
sme pre žiakov II. stupňa pripravili zábavno-súťažný kvíz, ktorý 
mal upozorniť na dôležitosť dodržiavania ľudských práv vo sve-
te. Zároveň sme chceli overiť, ako dobre jednotlivé ľudské práva 
poznajú. V súťaži sa stretli žiaci ročníkov 5. až 8. a prvenstvo v 
súboji získali žiaci siedmeho ročníka.

Dňa 16. apríla sa chodbami školy niesli krásne melódie. Navští-
vili nás hudobníci zo skupiny Bona fortuna, ktorí mali pre žiakov 
pripravený pútavý program. Cez texty piesní upozorňovali na 
potrebu ochrany prírody, ale aj na dôležitosť lásky medzi ľuďmi. 
Výchovný koncert bol veľmi zaujímavý a naši žiaci ho v závere 
ocenili veľkým potleskom. 

V dňoch 12. a 15. mája sa naši najstarší žiaci zúčastnili prijí-
macích pohovorov na stredné školy. 24 žiakov sa prihlásilo na 
4-ročné študijné odbory s maturitou, (z toho 1 na gymnázium a 
ostatní na stredné odborné školy) a 2 žiaci na trojročné učebné 
odbory. Do ďalších rokov štúdia im želáme veľa úspechov. 

Dňa 19. mája sa žiaci 6.,7.,8. a 9. ročníka vybrali za kultúrou 
do nášho hlavného mesta. Čakalo nás muzikálové predstavenie 
„Hairspray“ v divadle Nová scéna. Muzikál bol vtipný a určený 
mladým ľuďom, spracovaný moderným štýlom. 

Dňa 31. marca – 2. apríla žiaci 1. – 7. ročníka a deti z MŠ 
sa zúčastnili kurzu keramiky s p. Soňou Zeliskovou z Dubnice 
n/V. Žiaci si zopakovali už nadobudnuté vedomosti o keramike z 
minulého šk. roka a potom vlastnoručne vyrábali z hliny darček 
pre mamičky. Keďže pani Soňa je nevidiaca, zároveň sa naučili 
komunikovať a správať sa k zrakovo postihnutým ľuďom. 

Dňa 28.04.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slo-
venska. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov 1. – 5. ročníka. Súťažilo sa v 
dvoch kategóriách.
I. Kategória (1. – 3. r):
1. miesto Tamara Faturová (3.r.)        
2. miesto Jakub Koyš (1.r.)
3. Milan Váň (2.r.)

II. Kategória (4. – 6. r):
1. miesto Patrik Kubiš (5.r.)        
2. miesto Patrik Jesenský (4.r.)
3. Simona Hudecová (4.r.)

Mgr. V. Ševčíková

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
Hviezdoslavov Kubín je na 
Slovensku ojedinelá súťaž-
ná prehliadka talentov, kto-
rá vzhľadom na svoju dlho-
ročnú tradíciu zanechala 
nezmazateľnú stopu v mys-
liach a v srdciach širokej ve-
rejnosti a nezištne prispieva 
k propagácii literatúry a 
umenia vôbec. Poďakovanie 
patrí všetkým súťažiacim 
školského i okresného kola, 
ktorí v tomto pretechnizo-

vanom svete ešte siahnu po 
knihe poézie či krásnej pró-
zy a tak prispievajú k tomu, 
aby myšlienky HK zostali i 
naďalej „živé“ a atraktívne i 
pre mladšie generácie. 
Pestovať a zveľaďovať vlast-
ný jazyk znamená vzdávať 
úctu všetkým tým, ktorí his-
tóriu i kultúru Slovenska a 
slovenčiny začali písať. HK 
sa tak stáva oslavou krásy a 
ľúbozvučnosti slovenského 

jazyka, miestom na započ-
úvanie sa do prednášaného 
slova, na spomalenie život-
ného tempa a zamyslenia 
nad životnými hodnotami. 
Tohto výnimočného 60. 
ročníka sa zúčastnili: Nela 
Kollárová - 2. ročník, Bi-
biana Letková – 3. ročník, 
Nina Melicherová – 5. roč-
ník, Simona Hoštáková – 6. 

ročník, Ján Jamrich – 7. roč-
ník a Vanesa Čuriková – 8. 
ročník.
Ninke Melicherovej gra-
tulujeme ku krásnemu 3. 
miestu v 2 kategórii predne-
su prózy (pripravovala Mgr. 
V. Ševčíková). A ostatným 
ďakujeme za reprezentáciu 
našej školy. 

Mgr. Jana Štrbíková
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Futbalové súťaže
finišujú

Mužstvo dospelých odohralo na jar 11 majstrovských zá-
pasov, z toho 5 na domácej pôde. Doma 2x remizovali a 3x 
zvíťazili, naprázdno nevyšli ani na ihriskách svojich súperov. 
Po 2 úvodných víťazstvách 1 : 2 v Tr. Turni a v Cígli, priviezli 
body za víťazstvá aj z Nitrianskeho Pravna a z Horoviec. Vy-
rovnané zápasy však odohrali aj v Starej Turej a v Kamenci. 
Ich jarná bilancia je 11 zápasov: 7 víťazstiev, 2 remízy a 2 pre-
hry pri skóre 20 : 11. Na strelení gólov sa podieľalo 7 hráčov a 
1 gól bol vlastný. 8 gólov strelil Markovič, 4-krát bol úspešný 
Kučma, po 2 góly dali Martinka a E. Mrážik, po 1 pridali Zá-
bojník, Mojto a Sopko. Jeden gól v Starej Turej strelil domáci 
hráč. V celkovej tabuľke im po 26 kolách patrí 7. miesto, keď 
v 26 zápasoch 12x zvíťazili, 4x remizovali a 10x prehrali. Zís-
kali 40 bodov pri celkovom skóre 36 : 34. V tabuľke pravdy 
majú 1 plusový bod. Mužstvo, ale najmä jeho tréner, sa muse-
li vysporiadať s odchodom Zábojníka. Našťastie práve v čase 
jeho odchodu do zahraničia sa po zranení do zostavy vrátil 
kapitán mužstva F. Váň. V úvode jari sa strelecky presadzoval 
najmä Markovič, avšak teraz si už súperi dávajú naňho pozor 
a obsadzujú ho aj dvoma hráčmi. Predvedená hra nie vždy 
spĺňa kritériá náročného ladeckého diváka, ale vzhľadom na 
reorganizáciu futbalových súťaží sú nateraz dôležitejšie body 
a tie sa nám darí zbierať. 

Dorastenci sú po 22 kolách (avšak odohrali len 17 zápasov) 
na 4. mieste so skóre 69 : 31. V jarnej časti odohrali 7 zápasov, 
v ktorých zvíťazili len 4x, 1x remizovali, 2x prehrali a 2x mali 
voľno. Ich skóre z týchto zápasov je 40 : 10. Svojim rovesní-
kom z Prejtej „pribalili“ na cestu domov nádielku až 21 gólov. 
Mužstvo už hrá bez jednej zo svojich opôr Zajaca, ktorý sa 
stal jedným zo stabilných hráčov mužstva dospelých. Muž-
stvo naopak doplnili L. Češko a I. Kandráč zo žiakov. 

Žiaci v 9 jarných zápasoch 3x zvíťazili, 5x ťahali za kratší ko-
niec a 1x remizovali. Skórovali 13x, ale súperi im strelili 21 
gólov. V celkovej tabuľke im s 27 bodmi a skóre 37 : 44 patrí 
9. miesto. Podiel na týchto výsledkoch má aj skutočnosť, že 2 
kľúčoví hráči, ktorých sme už spomenuli, hrajú v doraste. V 
kategórii žiakov máme najviac hráčov a o budúcnosť sa obá-
vať nemusíme. Zásluhu na tom majú i p. Agafón a p. Martin-
ka, ktorí sa venujú prípravke a vychovávajú ďalších adeptov 
do kádra žiakov. 

Ing. F. Gach

Turisti na horách I.

Turistický oddiel ZO Slovenské-
ho zväzu technických športov 
Cementáreň Ladce zahájil dňa 
10.05.2014 turistickú sezónu 
výstupom na Vyhliadkovú vežu 
nad obcou Zubák.
44 turistov + 6 detí sa autobu-
som doviezlo do obce Zubák a 
odtiaľ peši cez krásne zakvitnu-
té lúky počas krásneho májové-
ho počasia prešlo až na Vyhlia-
dkovú vežu. Z veže bolo vidieť 
napr. lom Butkov, Rozsutce, 
Veľkú Raču, Vápeč, Stražov a 

ďalšie slovenské pohoria.  Po 
obhliadke okolia a občerstvení, 
turisti prešli do obce Dohňany a 
odtiaľ autobusom domov. Cel-
ková dĺžka trasy bola cca 10 km 
s výškovým prevýšením 350 m.
Účastníci výstupu sa dohod-
li na ďalšej turistickej akcii 
na 21.6.2014 prechodom cez 
Veľkú Fatru. To však bude už 
náročnejšie. Srdečne Vás pozý-
vam. 

Ing. Jozef Remo, 
predseda ZO

Dňa 13. mája t.r. sa konalo na štadióne v Dubnici nad Váhom 
okresné kolo v atletike žiakov základných škôl. Naše družstvo 
dievčat v zložení M. Verkyová, D. Kútna, G. Žáčiková, D. Filiačo-

TJ Tunežice zatiaľ na víťaznej ceste
Budíček v pravý čas. Taký bol začiatok jarnej sezóny TJ Tatran Tune-
žice. Hráči v základnej tabuľke odohrali zostávajúce tri stretnutia, v 
ktorých získali 7 bodov. Remizovali doma s Dolnou Breznicou 2 : 2, 
vyhrali na trávniku súpera futbalového klubu Prejta 0 : 3 a uštedrili 
prvú prehru mužstvu Borčíc, s ktorým vyhrali 2 : 0. Žiaľ, nestačilo 
to na postup do prvej skupiny, kde sa hrá o 1. až 8. miesto. Mužstvo 
teda bojuje v druhej skupine, kde sa hrá o 9. až 16. miesto. Začali sme 
veľmi dobre. Vyhrali sme na Lúkach pod Makytou 0 : 3, z domáceho 
trávnika sme vyprevadili Vrchteplú výhrou 2 : 1 a Dynamu Orlové 
sme zobrali 3 body po výhre 1 : 4. Žiaľ, v poslednom kole na domá-
com ihrisku sme prehrali 0 : 1 s futbalovým klubom Tŕstie, kde sme 
inkasovali gól v 90 minúte. V súčasnosti sú „Vlci“ na druhom mieste 
so stratou jedného bodu na lídra tabuľky. Zostáva nám odohrať ešte 
4 stretnutia a pevne verím, že sa hráči pobijú o prvé miesto v druhej 
tabuľke tretej triedy.                                                  Radovan Hofstädter

Výsledky majstrovských futbalových zápasov
Dospelí
T. Turňa - Ladce 1:2
Cigeľ - Ladce 1:2
Ladce - Lazany 3:0
Stará Turá - Ladce 3:2
Ladce - Oslany 1:1
Kamenec - Ladce 3:2
Ladce - V. Uherce 0:0
N. Pravno - Ladce 0:1
Ladce - Z. Kostoľany 4:1
Horovce - Ladce 1:2
Ladce - H. Poruba 1:0

Dorast

Dohňany - Ladce 2:11
Ladce - Jasenica 4:0
Sverepec - Ladce 1:0
Ladce - Udiča 2:1
Bolešov - Ladce 1:
Ladce - voľno
Ladce - voľno
Ladce - Prejta 21:0
Košeca - Ladce 5:1

Starší žiaci

D. Mariková - Ladce 0:1
Domaniža - Ladce 1:0
Ladce - Košeca 3:2
Udiča - Ladce 1:2
Ladce - Streženice 2:2
Plevník - Ladce 5:1
Ladce - Prečín 1:2
Dohňany - Ladce 3:1
Ladce - Orlové 2:5

Okresné kolo v ľahkej atletike žiakov

vá, V. Jurkechová, K. Hatoko-
vá, R. Koštialiková, N. Gombá-
rová, N. Lacková, I. Adamcová 
skončilo na 4. mieste (z 12 zú-
častnených škôl). Vanesa Jur-
kechová v hode kriketovou 
loptičkou skončila na 2. mieste 
výkonom 45,40 metra. Všet-
kým za výbornú reprezentáciu 
ďakujeme. 

Mgr. L. Tancerová,
učiteľka tel. výchovy


