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Číslo: 1     február 2015

Čaro farieb a svetla
Ak Vám na Silvestra učaroval krásny ohňo-
stroj, ktorým Ladčania privítali nový rok 
2015, iste ste si spomenuli na tých, ktorí 
toto krásne divadlo pripravili. Poďakovať 
musíme Obecnému úradu v Ladcoch a 
jeho pracovníkom, ktorí sa postarali o to, 
aby všetko fungovalo tak, ako má. 
Srdečne ďakujeme nielen tvorcom 
krásneho svetelného divadla, ale aj tým, 
bez ktorých by to nebolo ani jeden rok – 
sponzorom. 
Na spomienku nech Vám poslúži obrázok, 
ktorý zachytil na fotografii Bc. M. Lipták.

Šťastný a úspešný nový rok!

čas je merateľná veličina. Odmeriava-
me ho hodinami, pribúdajúcimi rokmi 
i rastúcimi deťmi v našich rodinách. Pri 
pohľade do zrkadla si každým rokom 
môžeme spočítať viac a viac vrások na 
našich tvárach. Sily nám ubúdajú a roky 
pribúdajú.
Pred nami je rok 2015 a za nami naj-
krajšie sviatky roka Vianoce a Silvester. 
Mnohí z Vás oslávili tieto sviatky v kruhu 
svojich najbližších, iní sa snažili privítať 
Nový rok v prúde osláv a zábavy. 
Nech ste už kdekoľvek, dovoľte mi pove-
dať zopár krátkych viet. V novodobých 
dejinách slávime slobodný Nový rok už 
25 rokov. Pre človeka je to mladosť, ale 
aj dospelosť. Áno, dospelosť a zodpo-
vednosť za svoje činy a skutky. Keď sa 
pozrieme späť, vidíme svoje úspechy 
aj svoje neúspechy. Minulosť je jasná a 
budúcnosť ako nepopísaný papier. Doba 
nám priniesla slobodu a mier. Slobodu 
rozhodovať sa.  Rozhodovať sa správne. 
Sloboda, ktorá je pre človeka tak veľmi 

Milí spoluobčania, dôležitá, nám priniesla modernizáciu a 
obrovský pokrok. Mnohých ľudí to však 
vzdialilo od toho najpodstatnejšieho. 
Komunikujeme cez moderné prístro-
je, zabúdame sa rozprávať. Naše deti 
nás cez pracovný týždeň ani nevidia. 
Sme príliš zaneprázdnení a zameraní 
do seba. Preto nám spoločne želám, 
rozhodnime sa slobodne a správne. 
Ten magický čas, čas sviatkov a nových 
predsavzatí nás k tomu priam pozýva. 
Naplňme svoje srdcia láskou a nehou. 
Čas, tú merateľnú veličinu, si rozdeľme 
spravodlivo. Nezabúdajme ho tráviť vo 
svojich rodinách. Nezabúdajme sa roz-
právať. Lebo už o pár rokov, s ohliadnu-
tím späť zistíme, ako sme s ním naložili. 
Ako budú naši najbližší spomínať na 
začiatok roka 2015.
        Na záver Vám všetkým želám osob-
ne, v mene poslancov a v mene pracov-
níkov obce veľa zdravia, šťastia, lásky, 
veľa trpezlivosti pri riešení osobných 
problémov a pri každodennej práci. 

(novoročný príhovor
 starostu obce v miestnom rozhlase)

Bolo nás 2 601

Údaje sú celkom priaznivé, najmä v počte 
narodených detí i iných ukazovateľoch. 
Nechajme prehovoriť tabuľky: 
Počet obyvateľov k 31.12.2014  
celkom     2 601
občanov nad 15 rokov  2 231
občanov do 15 rokov      338
priemerný vek:           39,6 roka.

Matrikárka obce Ľubomíra Porubčanová, 
ktorá sa, okrem iného, po celý rok stará 
o podklady do rubriky „Z matriky obce“, 
nám dala k dispozícii fakty o pohybe oby-
vateľstva v obci Ladce v roku 2014. 

Deti do 15 rokov
dievčatá - 208
chlapci – 180
spolu – 388

Mládež 15-18 rokov
dievčatá – 48
chlapci – 42
spolu – 88

Dospelí
ženy – 1 097
muži – 1 028
spolu - 2 125

Zmeny v stave obyv. 
prihlásených – 80
narodených - 38, odhláse-
ných – 39, zomrelých – 29

Najstarší občania, ktorí v roku 2014 zomreli 
boli: Zuzana Miháliková (94 rokov), Štefan 
Galanský (93), Ondrej Chovanec (91), Ferdi-
nand Koštialik (90).
Z 38 narodených detí bolo 19 dievčat a 19 
chlapcov.

Prehľad podľa veku a pohlavia

LADECKÉ ZVESTI



Eliška Ďurišová
Alžbeta Hučková
Michal Hrenák
Júlia Mareková
Natan Kandráč

Blahoželáme rodičom k prí-
rastku do rodiny a deťom 
želáme šťastné a zdravé 

detstvo. 

Lýdia Poliaková (71)
Daniela Minárová (69)
Anna Koštialiková (85)

Jozef Polomík (83)
Ferdinand Koštialik (90)

Július Makas (59)
Rudolf Kukuliaš (88)

Bohumil Kvasnica (80)
Ján Habánek (86)

Smútime nad úmrtím na-
šich spoluobčanov, ktorí nás 
navždy opustili. Pozosta-
lým vyslovujeme úprimnú 

sústrasť. 

90. rokov
Mária Ďurišová 
(5. marca 1925)

85. rokov
Jarmila Kušnierová 
(15. februára 1930)

80. rokov 
Nadežda Ištvániková 
(17. februára 1935)

Oľga Kňažková (3. marec 
1935)

25. výročie sobáša
Vladimír Chovanec a Ingrid 

Suranová (24.2.1990)

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Slávnostné i pracovné 
prvé zasadanie

Ing. arch. Ján Remo zasadanie otvoril a oboznámil prítomných 
s programom. 
Mgr. Ivan Fedor, predseda miestnej volebnej komisie oboznámil 
účastníkov zasadania s výsledkami volieb samosprávy obce na 
roky 2014 – 2018.
Mgr. Ivan Fedor prečítal sľub novozvoleného starostu obce a po 
zložení sľubu starostovi odovzdal osvedčenie o zvolení a insignie 
obce. 
Do rúk starostu obce zložili sľub poslanci obecného zastupi-
teľstva, čo potvrdili podpisom. 
Potom novozvolený starosta obce Ing. Jaroslav Koyš predniesol 
slávnostný príhovor. 
V ďalšom – pracovnom programe poslanci schválili poslanca 
obecného zastupiteľstva Dominika Koštialika zvolávať a viesť 
zasadania obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Starosta obce v súlade s tým istým zákonom poveril zastupo-
vaním starostu obce pre volebné obdobie 2014 – 2018 poslanca 
Dominika Koštialika. 
Poslanci schválili aj predložený návrh na predsedov komisií 
obecného zastupiteľstva (uvádzame na inom mieste tohto čísla 
Ladeckých zvestí). 

Ustanovujúce zasadanie novozvoleného obecné-
ho zastupiteľstva sa konalo 1. decembra 2014 za 
prítomnosti nových poslancov a starostu obce, 
členov miestnej volebnej komisie, odstupujúceho 
starostu a hostí. 

Foto: Ing. I. Mrvová

Potom starosta obce predložil návrh na sobášiacich. Zastupi-
teľstvo schválilo poslancov Dominika Koštialika a Ing. Petra 
Bračíka. 
Dominik Koštialik, zástupca starostu, predložil návrh na plat sta-
rostu obce, ktorý poslanci schválili. 
Na záver poslankyňa Beata Kolenová, predsedkyňa návrhovej 
komisie, predložila návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednomy-
seľne schválili. 

Schválené komisie obecného zastupiteľstva na 
volebné obdobie 2014 – 2018 uverejňujeme na               
                            strane číslo 4.

Poslanci
v decembri
Na prvom pracovnom 
riadnom zasadaní obec-
ného zastupiteľstva dňa 
15. decembra 2014 sa zú-
častnilo osem poslancov 
a starosta obce. 

Po vypočutí stanoviska hlavné-
ho kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2015 po-
slanci rozpočet jednomyseľne 
schválili. 
V ďalšom bode prerokovalo 
obecné zastupiteľstvo návrh 
Všeobecne záväzného naria-
denia číslo 4/2014 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady spolu s po-
zmeňujúcim návrhom. Návrh 
schválili a VZN č. 4 je platné od 
1. januára 2015.
Ďalej poslanci prijali VZN č. 
3/2014 Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce. 
Potom obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie správu hlav-
ného kontrolóra obce o vyko-
naných kontrolách a schválili 
predložený plán práce HK obce 
na 1. polrok 2015.
Poslanci schválili predložený 
návrh plánu zasadaní obecné-
ho zastupiteľstva na rok 2015.
Potom prerokovali výšku 
úväzku hlavného kontrolóra 
obce, ktorý bol v predchádzaj-
úcom období zvýšený na 22,5 
hodiny týždenne v súvislosti s 
poverením aj na iné práce. Te-
raz zastupiteľstvo schválilo pô-
vodných 7,5 hodiny týždenne. 
Poslanci vzali na vedomie zá-
sady odmeňovania poslan-
cov obecného zastupiteľstva, 
predsedov a členov zriadených 
komisií. Zásady sa oproti mi-
nulému volebnému obdobiu 
nezmenili. 
Nasledovali pripomienky po-
slancov. Ing. Peter Bračík dopo-
ručil kontrolu neoprávneného 
využívania verejných priestran-
stiev a doriešiť osvetlenie na 
Štúrovej ulici – novostavby „Za 
kaštieľom“. 
Poslankyňa Beata Kolenová 
informovala poslancov o mož-
nosti obce refinancovať úver, 
ktorý v súčasnosti spláca. 
K jej príspevku sa pripojila aj 
poslankyňa Ing. Monika Šte-

vanková. Ján Abrahámovský 
upozornil na nefungujúci 
miestny rozhlas v Tunežiciach 
pri osvetovej  besede. 
Obecné zastupiteľstvo uložilo 
finančnej komisii vypracovať 
cenník za prenájom pozemkov 
vo vlastníctve obce, na ktorých 
sú umiestnené stavby (do 15. 
januára 2015).
Na záver starosta obce infor-
moval o organizovaní osláv 
privítania nového roka 2015.str. 2   LZ 01 / 2015
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Stavba kostola 
úspešne napreduje
Napriek tomu, že začiatok výstavby kostola bol po-
značený nepriaznivým počasím, tohoročná zima 
stavbe praje.

Vďaka dobrému počasiu 
môžu práce na stavbe kosto-
la pokračovať podľa harmo-
nogramu. 
Počas posledných dní minu-
lého roka bola vybudovaná 
prípojka plynu a tesne pred 
koncom roka sa podarilo 
stavbárom ukončiť betonáž-
ne práce na kostole. 
Po novom roku sa začali robiť 
montáže strešnej oceľovej 
konštrukcie. Tieto práce budú 
prebiehať do konca januára 

s následným zateplením a 
zakrytím strešnej konštruk-
cie. Zároveň pracovníci firmy 
ViOn pracujú v priestoroch 
zakristie a prevádzky kosto-
la na inštaláciách rozvodov 
vody a kanalizácie. 
Aj vďaka počasiu všetci ve-
ríme, že termín ukončenia 
výstavby kostola tak, ako je 
uvedený na tabuli, bude do-
držaný.

Foto: Bc. Miroslav Lipták

Realita vo výstavbe 
kanalizácie a vodovodu v obci

Pred Vianocami sa zhotoviteľ pokúsil o úpravy miestnych komunikácií 
tak, aby sme ich aspoň v období sviatkov mohli používať. Všetci dobre 
vieme, ako to nakoniec dopadlo. Jamy, ktoré ostávali po prejazde áut, 
zasýpali pracovníci obecného úradu materiálom, ktorý nám nechali jed-
notlivé pracovné skupiny v blízkosti hlavnej cesty. No aj napriek našej 
snahe, nebolo v našich silách bez techniky, ktorá je potrebná pri takýchto 
úpravách, niečo viac s komunikáciami urobiť. Našťastie prišla „pani Zima“ 
a cesty boli aspoň na chvíľu zjazdné. Všetci sme očakávali, že práce na-
plno začnú po Troch kráľoch tak, ako stavbári sľúbili. No márne. Práce sa 
aspoň čiastočne rozbehli tretí januárový týždeň. 
Od začiatku prác na kanalizácii evidujeme veľa telefonátov a oprávne-
ných sťažností na to, aby realizátor stavby dbal na právo občanov dostať 
sa bez problémov k svojim domom. Žiaľ, týchto situácií nastalo veľmi 
veľa. Z toho pramenia aj rôzne konfliktné situácie medzi občanmi a sta-
vebnou firmou. Neustále vyzývame kompetentných na odstraňovanie 
nedostatkov, ktoré strpčujú život všetkým. Žiadame vedúcich jednotli-
vých pracovných skupín o to, aby s predstihom oznamovali plánované 
rozkopávky a aby boli oboznámení aj obyvatelia o tom, čo a kedy sa bude 
v ich ulici robiť. O harmonograme prác výstavby kanalizácie a vodovodu 
môžeme len snívať. Áno, je to tak. Organizácia celej akcie je v žalostnom 
stave. Vzniknutú situáciu sme konzultovali u investora stavby ako aj na 

Projekt, ktorý nám veľmi výrazne mení našu obec, sa do-
stáva do druhej polovice realizácie a vás určite zaujímajú 
ďalšie aktuálne informácie.

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7.30 – 12.00  13.00 – 15.00
7.30 – 12.00  13.00 – 14.30
7.30 – 12.00  13.00 – 16.30
7.30 – 12.00  13.00 – 14.30
7.30 – 12.00  13.00 – 14.30

dopravnom inšpektoráte v Trenčíne. Našou snahou je, aby sa počas na-
sledujúcich prác viac dodržiavala bezpečnosť cestnej premávky a hlavne 
čistota obce. Bezproblémový vstup do domov by mal byť samozrejmos-
ťou. Realizátor stavby naše požiadavky vypočul a prisľúbil nápravu ako aj 
čistenie obce čistiacimi mechanizmami investora. 
V Horných Ladcoch už aspoň upravili komunikáciu do stavu, že sa dá po-
užívať. No ani tu to nie je ideálne. Pre nedostatok asfaltu a zimného ter-
mínu chýba na jednej časti cesty upravený úsek. Aj keď sa objavili rôzne 
pripomienky k už vykonaným aktivitám, ktoré chápeme ako legitímne, 
verte, že našou snahou bolo, je a bude, aby cesty po ukončení všetkých 
prác boli v lepšom stave, ako boli pred výstavbou kanalizácie. O prípad-
ných investíciách nad rámec investície a budovaní nových komunikácií 
už bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. 

Ing. Jaroslav Koyš, starosta

Starosta obce vyzýva občanov

Vyzývam všetkých občanov La-
diec i Tunežíc, aby smetné nádo-
by pri cintorínoch používali len 
na odpad z cintorínov. Je zaráža-
júce, že niektorí do nich vysýpajú 
horúci popol, stavebnú suť a iný 
odpad a znemožňujú používať 
nádoby na účel, na ktorý sú ur-

Smetné nádoby pri cintorínoch
čené. 
Správanie týchto občanov nás 
prinútilo dať namontovať kame-
rový systém. Na základe zázna-
mov budeme takýchto občanov 
pokutovať poriadkovou poku-
tou. 

Chýba nám ohľaduplnosť
Nielen ja, ale určite aj mnohí z 
vás ste sa stretli s nedisciplinova-
nosťou motoristov. O to viac ma 
mrzí, že sami sebe komplikujeme 
a znepríjemňujeme život v obci. 
Veľakrát je to len naša poho-
dlnosť a naozaj stačí len málo. 
Zaparkovať svoje auto na mieste, 
ktoré je na parkovanie určené. 
V súčasnej situácii, kedy sú nie-
len hlavná cesta, ale aj mnohé 
ulice rozkopané, je potrebné, aby 
vodiči boli ohľaduplní a nepar-
kovali svoje autá na uliciach. Tak 
znepríjemňujú nielen ostatným 
motoristom, ale aj chodcom pre-

chod po ulici. Nehovorím už o 
parkovaní na chodníkoch popri 
hlavnej ceste. Hlavne počas ob-
dobia, kedy bol napadnutý sneh, 
svojou aroganciou mnohokrát 
ohrozovali život chodcov. 
Preto vyzývam všetkých moto-
ristov, aby si spomenuli, kde par-
kujú, pretože ak to bude potreb-
né, oslovím okresné pracovisko 
dopravnej polície. Tá už taká 
zhovievavá nebude a nápravu 
zariadi aj formou poriadkových 
pokút. 

Ing. Jaroslav Koyš

Úradné dni a hodiny na Obecnom úrade
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(predsedovia komisií boli 
schválení na ustanovujúcom 
zasadaní 1. decembra 2014).

Sociálno – bytová 
a zdravotná 

Ing. Monika Števanková 
(predseda)
Členovia: 

Anna Kacinová, Mgr. Zuzana 
Kuniaková, Ing. Ivana Mrvová

Kultúra, šport a školstvo 

Dominik Koštialik 
(predseda)
Členovia: 

Alena Hudáková, Michal 
Fusko, Martin Rolín

Finančná a likvidačná

Gabriela Melicherová 
(predseda)
Členovia: 

Ing. Alena Černotová, Beata 

Kolenová, RNDr. Peter Janešík

Ochrany verejného poriadku
 

Ing. Peter Bračík 
(predseda)
Členovia: 

Vladimír Chovanec, Ing. Mari-
án Faturík

Komisia pre časť 
Tunežice 

Ján Abrahámovský 
(predseda)
Členovia: 

Bohumír Zajac, Vladimír 
Češko, Dana Miháliková

Komisia pre časť 
Horné Ladce

František Meliš 
(predseda)
Členovia: 

Marián Markuš, Bohumil Tur-
za, Štefan Kuman

Podujatia, ktoré nás pred Vianocami potešili

Na všetkých sa zúčastnil značný počet detí, mládeže i 
dospelých, čo je signálom, že pripravovať pútavé a zaují-
mavé podujatia sa v posledných rokoch v Ladcoch darí. 
Po dlhom čase divadelný súbor HUGO predstavením 
Perinbaba zaplnil veľkú sálu Domu kultúry 450 divákmi 
nielen z Ladiec, ale aj z okolia. Organizátorom vydarené-
ho podujatia 30. novembra 2014 boli Materské centrum 
Mimčo a kultúrna komisia obecného zastupiteľstva. 

Farský úrad v Ladcoch a jeho farská rada s Obecným úra-
dom v Ladcoch pred Domom kultúry usporiadali tradič-
nú akciu Svätý Mikuláš, za veľkej účasti obdarovaných 
a spokojných detí. Počas „Mikuláša“ sa podával guláš a 
varené víno, ktoré so svojou rodinou občanom ponúkol 
novozvolený starosta obce. 

Farský úrad v Ladcoch, Obecný úrad a Považská cemen-
táreň, a.s. Ladce pripravili v priestoroch pred Domom 
kultúry Vianočné stretnutie pri jasličkách. Krásnu vianoč-
nú atmosféru spestril bohatý repertoár spevákov, ktorí 
vyplnili kultúrny program. Na stretnutí nechýbala ani ka-
pustnica a varené víno.

Na záver roka 2014 pripravili ladčianski organizátori niekoľko kultúrno-spoločenských akcií, ktoré 
potešili a vrátili z bežných denných starostí do príjemnej pohody. 

Foto: Ing. Ivana Mrvová

Komisie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch na svojom zasadaní 15. 
decembra 2015 schválilo zloženie svojich šesť pomocných 
orgánov – komisií.

Obecná knižnica bilancuje a upozorňuje

Knižnica mala 159 čitateľov, čo je približne toľko, ako 
bolo v roku 2013. Z tohto počtu bolo 53 čitateľov do 15 
rokov a zvyšok – 106 dospelých. 
I keď má knižnica bohatý fond kníh, v roku 2014 ich pri-
budlo iba 5 z daru čitateľa. 
Poplatok na rok 2015 sa nemení, teda 0,50 eura deti a 1 
euro pre dospelých. Výpožičky kníh sú bezplatné. 
Nemení sa ani otvárací čas – každú stredu od 15.00 do 
18.00 hodiny. 
Vedúca knižnice má však pripomienku k niektorým čita-
teľom. Sú i takí, ktorí napriek opakovanej výzve a upom-
ienkam neprišli vrátiť knihy, ani zaplatiť ročný poplatok. 
Naopak, ďakuje všetkým vzorným čitateľom a praje im 
všetko dobré a veľa zaujímavých kníh.

Vedúca obecnej knižnice v Ladcoch R. Riecka, nám 
do redakcie poslala list, v ktorom bilancuje prácu 
knižnice za rok 2014. 
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Vyrobili viac ako v roku 2013

Vyrobili 957 000 ton cementu rôznych sortimentov, čo 
je o 104 000 ton viac ako v predchádzajúcom roku. Aj 
vo výrobe slinku prekročili o 54 000 ton výrobu z roku 
2013.
Z ekonomického hľadiska je dôležitá expedícia výrob-
kov. Tá bola v roku 2014 takmer identická s výrobou – 
954 662 ton.

Rok 2014 bol v Považskej cementárni, a.s. vo 
výrobe cementu úspešnejší ako rok 2013. 

Pozoruhodná a záslužná tradícia

Ako každý rok, aj 8. decembra 2014, pozvali dôchodcov na 
kultúrno-spoločenské stretnutie do Domu kultúry v Ladcoch. 
Medzi 170 hosťami boli i takí, ktorí sa pamätajú na rekonštruk-
ciu závodu v šesťdesiatych rokoch i tí najmladší ešte pamätníci 
prvého milióna vyrobeného cementu. 
Pozorne si vypočuli príhovor generálneho riaditeľa spoloč-

Vedenie akciovej spoločnosti Považská cementáreň neza-
búda na svojich bývalých pracovníkov, ktorí roky svojho 
aktívneho života strávili prácou v cementárni. 

nosti, ktorý ich informoval o „ich“ podniku a strávili príjemné 
chvíle pri vystúpení populárnej Marcely Laiferovej, Veroniky 
Paulovičovej a ľudovej muzike folklórneho súboru Váh.

Foto: Ján Čechovský

Poplatky za komunálny odpad
Problémy s neplatičmi za odvoz komunálneho odpadu v obci 
stále trvajú. Pri celkovej vyrubenej sume 53 000 eur ročne, 
nedoplatky aj s minulými rokmi dosahujú až 10 000 eur. 
Pritom suma, ktorú za rok musí obec zaplatiť rôznym vývoz-
com oveľa prevyšuje sumu, ktorú majú zaplatiť občania. 
Z celkového počtu poplatníkov za odvoz komunálneho odpa-
du 888 je 115 s nedoplatkom.

Miestne dane v roku 2014
Miestnu daň – daň z nehnuteľností malo v roku 2014 platiť 
celkom 1 068 daňovníkov. Z toho bolo 1 029 fyzických osôb 
a 39 právnických osôb (podniky, organizácie).
Vyrubená daň bola 102 941 eur, z toho za pozemky 24 095 
eur, za stavby 75 637 eur a za byty 3 210 eur. 
Na rozdiel od poplatníkov za komunálny odpad si daňovní-
ci svoju povinnosť splnili veľmi dobre.

Obecné výročia 2015
1630 – Druhá najväčšia povodeň, ktorá postihla obec Ladce 

(385. výročie)
1760 – Posviacka kostolíka sv. Valentína – 20. júna 

(255. výročie)
1840 – Veľký požiar v Ladcoch (175)

1890 – V Ladcoch vyrobili prvý portlandský cement 
– 9. februára (125)

1900 – Prvé známe valné zhromaždenie urbárskej obce (115)
1910 – V Ladcoch začala výrobu veľká vápenka (105)

1920 – Zriadenie četníckej stanice v obci (95)
1925 – 90. výročie:

Postavili tzv. chudobínsky dom (dnes Dom SZCH)
Založili Federovanú telocvičnú jednotu

V obci zaviedli verejné osvetlenie
V škole zriadili „dažďomernú stanicu“

Ladce a Tunežice postihla veľká povodeň
19. júna začal v Ladcoch činnosť kláštor

1930 – 85. výročie
V Tunežiciach 

sa narodil fyzik prof. RNDr. Jozef Kvasnica, DrSc. 
V Ladcoch založili futbalový klub

Vzniklo prvé rodičovské združenie v ladčianskej škole
Regulácia Lúčkovského potoka

1940 – Vysadili lipovú alej okolo Lúčkovského potoka (75)
1945 – Vojnové udalosti, ladčianska tragédia, oslobodenie La-

diec a Tunežíc (70) (podrobnejšie v aprílovom čísle LZ) 
1950 – Zrušenie kláštora a Misijnej spoločnosti (65)

Založenie JRD v Ladcoch
Vznik Československého zväzu žien v obci

1985 – V obci začali budovať vodovod (30)
Začala sa výstavba nových pavilónov v odbornom učilišti

1990 – Voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce (25)
2000 – Na Skalke postavili dvojkríž (15)

Otvorili oba smery diaľnice Nemšová – Ladce

Výročiam sa podrobnejšie budeme venovať 
v číslach Ladeckých zvestí v roku 2015.

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2015
Plasty:  
14. január, 18. február, 18. marec, 22. apríl, 20. máj, 
17. jún, 22. júl, 19. august, 16. september, 
21. október, 18. november, 16. december

Sklo:                  13. máj, 7. október
Kovový šrot:    8. apríl, 2. september
Elektro:            28. január, 14. október
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Najdôležitejšia činnosť rybárov

Stále veľká aktivita SZZP

Ich akcie aj v druhom polroku 2014 boli zamerané na 
kultúrno-spoločenské podujatia a rekreačno-liečebné 
zájazdy.
Od septembra do novembra využili spoločenské po-
dujatia na družobné stretnutia s inými organizáciami 
zdravotne postihnutých v regióne. Stretli sa s členmi 
organizácie v Dubnici nad Váhom, Sverepci a Streže-
niciach. Ťažiskové však bolo stretnutie 7. novembra v 
Ladcoch, ktoré malo 190 účastníkov. Okrem domácich 
prišli členovia z Ilavy, Dubnice nad Váhom, Pruského, 
Košeckého Podhradia, Beluše, Sverepca, Púchova a 
Lúk. 
Predvianočná nálada vládla na Stretnutiach pod jed-
ličkou 18. decembra v Ladcoch a 27. decembra v Stre-
ženiciach, na ktorú pozvala našich členov púchovská 
organizácia. 
Členovia si pochvaľovali zájazd na kúpanie v termál-
nom kúpalisku vo Veľkom Mederi, ktorý využilo na 
konci decembra 24 členov. Zájazdy už tradične poria-
dajú v spolupráci s dubnickou organizáciou SZZP. 
Členovia ZO SZZP sú vďační za pomoc, ktorú na ich 
činnosť poskytuje Obecný úrad v Ladcoch a Považská 
cementáreň, a.s.
Na 20. marca 2015 výbor organizácie zvoláva do ves-
tibulu Domu kultúry výročnú členskú schôdzu. Na 
schôdzi odznejú správy o činnosti a hospodárení, reví-
zna správa a plán činnosti na rok 2015. Tradične ocenia 
aj jubilantov z radov svojich členov.

Už sme si zvykli rátať ZO Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Ladcoch medzi tie or-
ganizácie, ktoré sa o svojich členov vzorne sta-
rajú. 

V minulom čísle Ladeckých zvestí sme čitateľom 
sľúbili, že ich budeme podrobnejšie informovať o 
najdôležitejšej činnosti rybárov – zarybňovaní vod-
ných tokov a nádrží v revíre Slovenského rybárske-
ho zväzu, obvodnej organizácie číslo 3.
Predseda tejto organizácie Bohumil Ištvánik nám 
prezradil, že v roku 2014 v jednotlivých lokalitách 
nasadili takéto počty rýb: 
  Váh číslo 9:
  podustva 10 cm – 20 000 kusov
  podustva 14 cm – 2 250 kusov
  Štrkovisko Ilava – kapor (k3) 1 900 kg
Pstruha potočného (10 cm) vysadili do vodných to-
kov:   Podhradský potok - 4 000 kusov, 
  Porubský potok - 3 000 kusov 
  Tovarský potok - 1 300 kusov.

Plán turistiky na rok 2015
Slovenský zväz technických športov, základná orga-
nizácia Cementáreň Ladce, plánuje na rok 2015 tieto 
turistické akcie:

Máj 2015   Javorníky – vrch Makyta
Jún 2015   Slovenský raj
Júl 2015  Babia hora – z poľskej strany
August 2015  Veľký Choč
September 2015 Veľká Rača alebo Inovec
Október 2015  Martin – Ferrata 
   a ukončenie sezóny

Termín jednotlivých akcií včas oznámime. Po dohode tu-
ristov na prvých túrach, môže dôjsť k zmene niektorých 
plánovaných akcií. 
       Ing. Jozef Remo – predseda ZO

LADE VITA 
je ladčianska lekáreň
Budova bývalého zdravotného strediska dlhé roky kritizo-
vaná pre nevyužívanie, potom chátranie a po rekonštrukcii 
znova pre nevyužívanie. To však už bola vec súkromného 
majiteľa budovy.

5. januára 2015 spoločnosť Co-Labs so sídlom v Trenčíne za-
čala poskytovať lekárenskú starostlivosť na Cementárskej ulici 
164, v bývalom zdravotnom stredisku. 

Otváracie hodiny:
Po: 10:00 – 16:00 
Ut: 7:30 – 11:30
St: 10:00 – 16:00

Foto: Bc. Miroslav Lipták
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Pestrá, zaujímavá 
i poučná činnosť

Školst vo

Ani teraz nemôžeme pre nedostatok miesta opísať všetko, čo 
za ten čas deti so svojimi pedagógmi podnikli. A boli skutočne 
usilovní. Tak aspoň stručný výťah, ku ktorému sme použili 
príspevky žiakov a učiteľov ZŠ. 
Medzinárodný deň knižníc si žiaci pripomenuli 24. októbra. V 
tento deň sa zúčastnili na 16. ročníku Koyšových Ladiec a ve-
novali pozornosť projektu s názvom Moja obec, miesto, kde 
žijeme.
Žiaci 8. a 9. ročníka sa 30. októbra zúčastnili exkurzie do 
Osvienčimu, nacistického vyhladzovacieho tábora, kde zahy-
nulo 1,5 milióna ľudí. Návšteva v tábore zanechala nezmaza-
teľnú stopu v každom návštevníkovi. 
Vynikajúcim spôsobom nás reprezentovali členovia strelecké-
ho krúžku, ktorý vedie olympionik Ján Fabo. Na strelnici v Do-
maniži zvíťazil Alexander Fabo, Ján Jamrich bol druhý a Matej 
Gábel tretí. 

17. októbra žiaci 5. – 7. ročníka navštívili v Bratislave výstavu 
pod názvom Tutanchamon, jeho hrobka a poklady. 

6. a 7. novembra navštívila školu nevidiaca keramikárka Soňa 
Zelisková. Pod jej vedením vytvorili žiaci rôzne keramické oz-
doby. 

19. novembra venovali v škole pozornosť najrozšírenejšej 
poľnohospodárskej plodine zemiakom.
Vysvetlili si, ako sa k nám zemiaky dostali, aká je ich výživná 
hodnota, pripravili výstavu zemiakov netradičnou a zaujíma-
vou formou. Ako vyvrcholenie kuchárky v školskej jedálni pri-
pravili zemiakovú babu so slaninkou. 

Do Trenčína na akciu stredoškolák zašli 20. a 21. novembra 
deviataci. Na podujatí mali možnosť získať podrobné informá-
cie o rôznych stredných školách. 
V škole sa stalo tradíciou Pasovanie prvákov. Tohoroční prváci 
zažili tento „ceremoniál“ 24. novembra. Po sprievodnom pro-
grame nasledovalo samotné pasovanie za prvákov kráľom a 
kráľovnou. 27 žiakov sa takto stalo „právoplatnými“ prvákmi. 

17. novembra žiaci 1. stupňa spolu s učiteľmi pozvali rodičov, 
starých rodičov a priateľov školy na Posedenie pod jedličkou, 
kde svojim hosťom venovali dar, ktorým bol s láskou pripravo-
vaný program.

Základnej škole sme zostali dlžní uverejniť 
množstvo podujatí, ktoré na jeseň a v decembri 
minulého roka organizovali pre svojich žiakov. 

Týždeň v pohybe

Škola mojej profesie

Privítajú domácich 
i zahraničných pretekárov

Rozpis futbalových zápasov - jar 2015

Žiaci 2. stupňa Základ-
nej školy absolvova-
li 18. – 21. novembra 
Týždeň športu.

V Odbornom učilišti in-
ternátnom pripravujú 
Celoslovenské hry mlá-
deže – chlapcov s medzi-
národnou účasťou.

V tieto dni absolvovali pre-
kážkový beh, streľbu na brá-
nu, streľbu na basketbalový 
kôš, vybíjanú (5. – 6. ročník), 
basketbal a turnaj v stolnom 
tenise. Výsledky sa bodovali a 

Dňa 25. novembra 2014 boli 
žiaci Základnej školy v Brati-
slave v rámci Národného pro-
jektu – podpora profesijnej 
orientácie žiakov základnej 
školy na odborné vzdeláva-
nie a prípravu prostredníc-
tvom rozvoja polytechnickej 
výchovy zameranej na rozvoj 
pracovných zručností a práca 
s talentami. Do projektu je za-
pojená aj naša ZŠ a zúčastnila 
sa tak 23. ročníka celosloven-
ského školského podujatia ži-

V dňoch 19. – 21. mája 2015 
usporiadajú preteky v atletic-
kých disciplínach beh na 100 a 
1500 metrov, skok do diaľky, vrh 
guľou a štafeta 4 x 100 metrov. 

z toho sa vypočítalo celkové 
hodnotenie tried. 
1. 8. ročník (19 bodov)
2. 7. ročník (17 bodov)
3. 9. ročník (16 bodov)
4. 6. ročník (12 bodov)
5. 5. ročník (10 bodov)
Žiaci 1. stupňa ZŠ v dňoch 19. 
– 21. novembra si zmerali sily 
na prekážkovej dráhe, triafaní 
do brány, preťahovaní lanom.

akov základných a stredných 
škôl Juvyr, v motivačných sú-
ťažiach „Škola mojej profesie“. 
Najviac sa darilo žiakovi 8. 
ročníka Dominikovi Krištofo-
vi, ktorý vo svojej kategórii 
virtuálne 3D laboratórium 
zvíťazil. O jeden bod ušlo ví-
ťazstvo naším nádejným „che-
mikárkam“ Klaudii Hatokovej 
a Andrei Pajerovej v kategórii 
Scherlock Holmes v chemic-
kom laboratóriu.        

Mgr. Tomáš Struňák

Pripravuje sa aj turnaj v malom 
futbale. Súťažiť budú žiaci z 9 
slovenských učilíšť a troch zo 
zahraničia (Maďarsko, Nemec-
ko, Česko). Za každé učilište 
môže nastúpiť 8 pretekárov. 
Veríme, že skúsení organizátori 
z ladčianskeho učilišťa pripravia 
náročné stretnutie na vysokej 
úrovni.

Pôjdu do Waiblingenu
Reprezentanti nášho Odborného učilišťa internát-
neho pocestujú do nemeckého Waiblingenu. Za-
čiatkom mája sa zúčastnia projektu Theatre. Účasť 
prisľúbili žiaci z Nemecka, Maďarska a Poľska. Do 
projektu sa zapojí 6 žiakov. LZ 01 / 2015     str. 7
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Návrat k futbalovej jese-
ni 2014 očami trénerov
Účinkovanie dospelých hodnotí tréner Jozef Jakuš:
 V porovnaní s minulou jesennou časťou sme sa zlepšili v 
ofenzívnej ale aj v defenzívnej činnosti. Priemer strelených gólov 
sme mali 1,6 gólu/zápas, čo je pokrok oproti minulosti a takisto aj 
0,8 inkasovaného gólu na zápas je zlepšenie oproti minulosti. Toto 
všetko pripisujem stabilizácii kádra, návratu dlhodobo zranených 
hráčov (Eliáš, Kučera, J. Váň) do tréningového procesu a rovnako 
aj väčšej koncentrácii pri zakončení. Zlepšila sa účasť hráčov na 
tréningoch, čo možno označiť za hlavný dôvod nášho jesenného 
postavenia v tabuľke. Samozrejme ideálny stav je, keď sú výsled-
ky podložené kvalitnou hrou, darí sa, chlapci chodia na tréningy. 
Ja verím, že im toto ostane, aj keď sa dostaneme do nejakého prí-
padného krízového obdobia, ktoré môže nastať v odvetnej časti. 
Šírka kádra umožňovala v niektorých prípadoch adekvátne nahra-
diť kľúčových hráčov, čo nebolo v minulosti pravidlom a treba to 
pokladať za pozitívum. Na druhej strane treba konštatovať fakt, 
že prístup mladých hráčov k svojim povinnostiam v A-mužstve sa 
nezlepšil. Už v letnom prípravnom období som vyskúšal viacerých 
mladých hráčov nielen v tréningoch, ale aj v prípravných zápa-
soch, no okrem Mosorjaka a čiastočne Pravdu záujem o svoj rast 
neprejavili. Škoda zápasov s mužstvami z dolnej polovice tabuľky, s 
ktorými sme zbytočne postrácali body. Nedokážem presne určiť, či 
nastalo v daných prípadoch sabauspokojenie či podcenenie súpe-
ra, ale určite chceme v jarnej časti s týmto výpadkom bojovať a na-
praviť ho. 
Verím, že doterajšie postavenie v tabuľke nás neuspokojí, som pre-
svedčený, že nás tento stav bude motivovať ešte k lepšej hre hlav-
ne v domácom prostredí, kde sme nenaplnili očakávanie domácich 
divákov. Napriek všetkým spomenutým problémom aj naďalej dú-
fam, že zapracovávanie mladých hráčov do mužstva bude na jar 
pokračovať (Mosorjak, Pravda). V konečnom dôsledku bude záležať 
hlavne na nich ako sa zhostia svojej úlohy v tíme. Moje poďakova-
nie patrí všetkým ľuďom, ktorí sa podieľajú na fungovaní futbalu v 
Ladcoch.

Tréner dorastu Anton Machala hodnotí jesennú časť: 
 Oproti minulým rokom sa zlepšila dochádzka chlapcov 
na tréningy i zápasy. Naopak, neteší množstvo kariet 19 žltých a 2 
červené – najviac mrzí, že väčšina kariet bola za rečnenie a odvrá-
vanie. Na prvé dva zápasy sme nastupovali dvanásti a na posledné 
sme nastupovali šestnásti, dokonca posledný domáci zápas nás 
bolo osemnásť. Prípravu na jarnú časť začneme 16.2.2015 a cieľom 
je postup do nadstavbovej časti z prvého miesta a v nadstavbovej 
časti zabojovať o celkové víťazstvo. Pokiaľ budú hráči pristupovať 
k zápasom aspoň tak ako na jeseň, tak splniť tento cieľ je reálne. 
Potešiteľné je, že po sezóne končia len traja hráči (Koštialik, Bielik, 
Mikuška), ostatní môžu hrať aj v budúcej sezóne. 

Účinkovanie žiakov hodnotí tréner Jakub Machala: 
 Mužstvo má svoje kvality a má na to hrať o vedúce prieč-
ky a nie byť na 7. mieste. Svoje kvality ukázali v prvých 6 kolách, 
keď zaznamenali 4 víťazstvá a 2 remízy. Zo skóre 20 : 7 nám patrilo 
2. miesto, keď sme na prvého strácali len 2 body. Hráčom stúpla 
sláva do hláv, prestali chodiť na tréningy a to sa prejavilo na hre. V 
ďalších 4 kolách sme mali bilanciu 1 remízu a 3 prehry so skóre 3 
: 14. Zlom prišiel v zápase s vedúcim Sverepcom, kde sme polčas 
prehrávali už 0 : 3. Po vyčistení hláv a určení si pravidiel dokázali 
zabrať a vyrovnať zápas na 3 : 3. V ďalšom zápase v Streženiciach po 
výbornej príprave v týždni ukázali svoje kvality a na ťažkom teréne 
nepríjemnému súperovi nadelili pol tucet.

V stolnom tenise stále úspešne
Po 12. kole 4. ligy stolných 
tenistov sú reprezentanti 
„A“ družstva TJ Tatran ce-
mentáreň Ladce na 2. mieste 
tabuľky.
Z 12 odohratých zápasov iba 
2 prehrali a zatiaľ získali 42 
bodov so skóre 131 : 79. Zati-
aľ prvé Bošany majú rovnaký 
počet bodov. Družstvo „B“ hrá 
v 6. Rekont lige a po 13 kolách 
je na čele 12-člennej tabuľky. 
Z 13 zápasov 12 vyhrali, jeden 
prehrali a doteraz získali 37 bo-
dov a impozantné skóre 167 : 

67. „C“ družstvo je na 5. mieste  
v súťaži 7. ligy. Na konte majú 
28 bodov. 6-krát vyhrali, 3-krát 
hrali nerozhodne a 4-krát pre-
hrali. Skóre majú aktívne 127 : 
107. Čo môže viac potešiť, ako 
keď takí skromní športovci, 
akými naši stolní tenisti sú, do-
sahujú také úspešné výsledky. 
Dvíhajú tak nielen svoje seba-
vedomie, ale aj sebavedomie a 
zdravý lokalpatriotizmus všet-
kých občanov. Veríme, že im to 
vydrží až do konca súťaže.

Víťaz Karpatského autokroso-
vého pohára je z Ladiec
Pán Ľuboš Nagy nám poslal 
zaujímavý príspevok o tom, 
ako sa stal autokrosovým pre-
tekárom.

Píše, že k tomuto náročnému 
športu ho priviedol rodinný 
priateľ Emil Planka, ktorý ho 
pozval na Hobby autokrosové 
preteky. Zaujalo ho to tak, že 
potom za pomoci priateľov to 
skúsil a stalo sa to jeho koníč-
kom. Za roky praxe sa zdoko-
naľoval a prešiel aj niekoľkými 
nehodami. Spomínaný auto-
kros sa stal Autokrosovým Kar-
patským autokrosovým po-
három na Slovensku. Preteky 
sa nedávno jazdili na Záhorí, 
v tejto sezóne ho skúsili aj čes-
ké kraje. Jedenkrát sa jazdilo 
v Trenčíne, neskôr nasledovali 
Gajary, Očkov, Sekule, Přerov, 
Přibice. Pretekári boli rozdelení 
podľa obsahu motora. Ľuboš 
Nagy patril do skupiny s obsa-
hom do 1 400 cm3.

Ľuboš Nagy pripomína, že ten-
to nákladný šport by nemohol 
pestovať bez sponzorov firmy 
Bemitans, Rasmin, Vladimíra 
Hriančika a bez priateľa Micha-
la Markuša. 
Dobré výkony by nemohol po-
dávať bez technikov – hlavné-
ho mechanika M. Lihotského, 
brata Romana Nagya a M. Mar-
kuša. Poďakovanie v príspevku 
vyslovuje aj manželke, ktorá 
ho podporuje a ako hovorí, má 
s ním veľké strpenie, tak ako aj 
jeho dcéry, ktoré jeho preteky 
vždy prežívali naplno. 

Na záver to najdôležitejšie: 
náš občan Ľuboš Nagy sa v 
roku 2014 stal víťazom Kar-
patského autokrosového 
pohára v kategórii s obsa-
hom do 1 400 cm3. 
Sme hrdí na úspech nášho spo-
luobčana, jemu a jeho pomoc-
níkom ďakujeme za výbornú 
reprezentáciu našej obce.

Silvestrovský 
futbal
V posledný deň roka sa konal tra-
dičný turnaj družstiev v malom 
futbale. Priaznivé počasie prilá-
kalo rekordný počet 10 zúčastne-
ných družstiev. Družstvá sa roz-
delili do 2 päťčlenných skupín, v 
ktorých sa hralo systémom každý 
s každým. Družstvá, ktoré skon-
čili v skupinách na 3. až 5. mieste 
hrali o umiestnenie a prví dvaja zo 
skupiny najskôr o účasť vo finále 
a následne o 3. resp. o 1. miesto. 
Víťazom sa stali Spitiaci v zložení 
J. Machala, K. Mrážik, I. Kandráč, 

F. Prúša, P. Štefanec a P. Kresáň po 
víťazstve 4 : 1 nad  víťazom posled-
ných 2 ročníkov Porubčanovcami.
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