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Dva dni spomienok, osláv a zábavy

Členovia Klubu vojenskej 
histórie z Nového Mesta nad 
Váhom predviedli ukážku bo-
jov v historických uniformách 
a so zbraňami, ktorými sa v 
2. svetovej vojne bojovalo. 
Ukážka upútala deti, mládež i 
dospelých – mužov i ženy. 
Samotná slávnosť začala bás-
ňou nášho rodáka Pavla Koy-
ša, ktorú v roku 1982 venoval 

rodnej dedine. 
Emotívne v slávnostnom prí-
hovore starostu obce Ing. Ja-
roslava Koyša vyzneli pasáže 
o dramatických, tragických i 
radostných aprílových uda-
lostiach roku 1945 v ladcoch 
i Tunežiciach.
Zástupcovia obce a členovia 
Klubu vojenskej histórie po-
ložili k pomníku vence a za-

LADECKÉ ZVESTI

znela čestná salva. 
Oslavy 70. výročia oslobode-
nia obce boli pestré a najmä 
dôstojné. Za to patrí vďaka or-
ganizátorom Kultúrnej komi-
sie obecného zastupiteľstva, 
Klubu vojenskej histórie, dy-
chovej hudbe ladčanke, ale 
predovšetkým takmer štyris-
to občanom, ktorí sa na osla-
ve zúčastnili.

Za pekného jarného počasia, 30. apríla t.r., pripravili organizátori osláv 70. vý-
ročia obce v priestoroch pri pomníku obetí v druhej svetovej vojne dôstojné 
stretnutie s občanmi našej obce. 

Už niekoľko rokov sa stretá-
vajú milovníci kultúry a zá-
bavy pred Domom kultúry na 
podujatí, ktoré nesie poetický 
názov Otvára sa máju brána.
V reálnej podobe je to vý-
znamné spoločenské stret-
nutie Ladčanov, Tunežičanov 
i rodákov z celého Slovenska 
pri dobrej hudbe, folklórnych 
vystúpeniach, púťových 
atrakciách a v ostatných 
troch rokoch aj súťaži vo va-
rení gulášu Ladecký kotlík.
Podrobnejšie informácie o 
vydarenej akcii s najvyšším 
doterajším počtom občanov 
uvádzame na strane číslo 3.
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Richard Varček
Agáta Hlavatá

Blahoželáme rodičom k prí-
rastku do rodiny a deťom že-
láme šťastné a zdravé detstvo. 

Martina Gajdošová r. 22
Antónia Janešíková r. 85

Mikuláš Strhák
Terézia Kupková r. 82
Miroslav Kurtiš r. 63
Anna Turzová r. 94
Rudolf Čemeš r. 79

Smútime nad úmrtím našich 
spoluobčanov, ktorí nás na-

vždy opustili. 
Pozostalým vyslovujeme 

úprimnú sústrasť. 

90. rokov
Anna Češková (29. júl 1925)

80. rokov
Pavol Jesenský (7. jún 1930)
Ladislav Černota (15. 6. 1930)
Emília Eliášová (28. 6. 1930)

25. výročie sobáša
Peter Kvasnica a Elena, rode-

ná Beneová (23. jún 1990)

Jubilantom blahoželáme a 
do ďalších rokov im praje-
me zdravie, porozumenie a 

lásku.

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Budova osvetovej besedy v 
Tunežiciach má v tomto roku 
štyridsať rokov. Na jej posta-
vení sa v roku 1975 podieľali 
občania pod vedením vte-
dajšieho predsedu Miestne-
ho národného výboru Jozefa 
Rožníka. 
Prvým vedúcim inštitúcie 
Osvetová beseda bol Fran-
tišek Češko a po ňom Emília 
Kvasnicová. Obom sa darilo 
napĺňať budovu bohatou kul-
túrno-osvetovou činnosťou.

Marcové zasadanie 
obecného zastupiteľstva

Dňa 7. apríla sa konala obhliadka kul-
túrnej pamiatky Kaštieľ s areálom za 
prítomnosti členiek rádu Spoločnosti 
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta z 
Pauly, právneho zástupcu rádu JUDr. 
Michala Rosinu, pracovníčky Krajské-
ho pamiatkového úradu Mgr. Márie 
Ružôňovej a starostu obce Ing. Jaro-
slava Koyša. Aj všetky ostatné body 
marcového rokovania boli splnené. 
V ďalšom bode rokovania poslanci 
schválili zriadený krízový štáb obce a 
súhlasili s jeho zložením. Predsedom 
je Ing. Jaroslav Koyš, podpredsedom 
Dominik Koštialik a členmi poslanci 
obecného zastupiteľstva. Tajomníč-
kou Ľubica Šedíková.
Ďalším bodom programu bolo pre-
rokovanie a schválenie povodňového 
plánu záchranných prác právnických 
osôb a fyzických osôb, ktorých ob-
jekt môže byť postihnutý povodňou. 
Starosta obce informoval poslancov, 
že návrh VZN o držaní psov na území 
obce bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce a webovej stránke. K uvedené-
mu návrhu neboli nijaké pripomien-
ky. Poslanci VZN č. 3/2015 schválili. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
nájom pozemku o výmere 120 m2 
Bohumilovi Turzovi a Marte Turzovej, 
ulica Janka Kráľa 464. Poslanci schvá-
lili upravený návrh Štatútu obce. Ďa-
lej rokovali o prevádzkovom poriadku 
pohrebiska (cintoríny v Ladcoch a Tu-
nežiciach) a o poplatkoch za hrobové 
miesta na 10 rokov. (Uvádzame v 
inom článku tohto čísla LZ.) Schválili 
aj návrh cenníka služieb podľa návr-
hu finančnej komisie, ktorý tiež uve-
rejňujeme na inom mieste tohto čísla 
LZ. Poslanci súhlasili so zámerom 
prenajať pozemky pri bytovom dome 
číslo 464, ktoré slúžia ako pridomové 
záhradky. S pripomienkami a do-
tazmi sa prihlásili poslanci:
Ing. Peter Bračík – ako sa bude opra-
vovať chodník pri hlavnej ceste. 
Gabriela Melicherová – ako sa bude 
riešiť kanalizácia a vodovod na  Hvi-
ezdoslavovej ulici. Starosta obce in-
formoval o spôsobe úpravy chodníka 
a o nutnosti vypracovať projektovú 
dokumentáciu na vodovod a kanali-
záciu na Ulici Tajovského a časti Hvi-
ezdoslavovej ulice.
Dominik Koštialik požiadal o krope-
nie Vážskej ulice. 

Na zasadaní obecného zastupi-
teľstva 16. apríla 2015 za prítomnos-
ti osem poslancov informoval staros-
ta obce Ing. Jaroslav Koyš o plnení 
uznesení zo schôdze 12. marca t. r. 

Najskôr zhodnotili plnenie uznesení 
z februárového zasadania.
Potom prerokovali žiadosť prítom-
ných občanov zo Štúrovej ulice 
bývajúcich Za kaštieľom. Občan M. 
Belobrad požiadal o dokončenie 
miestnej komunikácie, zavedenie 
verejného osvetlenia a vypracova-
nie projektovej dokumentácie na 
kanalizáciu. Upozornil aj na pohyb 
podozrivých osôb v areáli kaštieľa. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie požiadavky občanov a 
prijalo potrebné opatrenia (o niek-
torých píšeme v zápise z aprílového 
zasadania).
Poslanci v ďalšom bode rokovania 
schválili Všeobecne záväzné naria-
denie č. 1/2015 o ochrane ovzdušia 
pred znečisťujúcimi látkami a o po-
platkoch za znečisťovanie. 
Potom starosta predložil poslancom 
návrh VZN o ochrane pred povodňa-
mi.
Starosta obce informoval o výkone 
dozoru prokuratúry nad dodržiava-
ním zákonov a VZN. Týka sa to VZN 
o chove, vodení a držaní psov v Lad-
coch, kde takéto nariadenie z roku 
2006 bolo v rozpore v niektorých 
ustanoveniach so zákonom. V roku 
2013 sa uvedené nariadenie zrušilo 
a vypracovalo sa nové. Teraz sa pri-
pravuje iné VZN, ktoré bude  pred-
ložené poslancom na najbližšom 
zasadaní.
V ďalšom poslanci schválili niekoľ-
ko žiadostí o prenájom obecných 
pozemkov na účely záhradkárstva a 
pod garáže.
Schválili aj predaj pozemku KN-E 
469/5 – orná pôda o výmere 
446 m2 a KN-E 469/501 – orná pôda 
o výmere 2 189 m2 za kúpnu cenu 
10 000 eur Vladimírovi Poliakovi z 
Ladiec.
Členovia zastupiteľstva preroko-

Pamätná medaila obci Ladce
Starosta obce Ing. Jaroslav Koyš sa na pozvanie Hnutia vypá-
lených obcí Slovenska zúčastnil na spomienkovom stretnutí 
pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. 
Stretnutie sa konalo 17. marca 2015 v Múzeu SNP v Banskej 
Bystrici. Na základe rozhodnutia ministra obrany SR udelili 
obci Ladce Pamätnú medailu k 70. výročiu SNP a 70. výročiu 
ukončenia druhej svetovej vojny. 
Prijali sme pamätnú medailu , aby nám pripomínala tragické 
udalosti z apríla 1945, keď dva týždne pred skončením vojny 
nemeckí nacistickí vojaci vypálili 34 domov v Horných Lad-
coch a zavraždili 19 našich spoluobčanov.

Narodené deti

Opustili nás

Jubilanti
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vali a schválili informáciu starostu 
o zámere rekonštrukcie verejného 
osvetlenia.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
zmluvu o zabezpečení štátnej správy 
na úseku územného rozhodovania a 
stavebného poriadku s obcou Beluša 
s účinnosťou od 1. apríla 2015.
Schválenie Štatútu obce pre pripo-
mienky odložili na aprílovú schôdzu 
obecného zastupiteľstva.
V ďalšom rokovaní poslanci:
- Neschválili zakúpenie akcií spoloč-
nosti Prima Banka, a.s. 
- Schválili bezplatný prenájom Domu 
kultúry pre ZŠ Ladce v roku 2015.
- Schválili zámer vypracovať Pro-
gram hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce na roky 2015 – 2020.
- Schválili zámer vypracovať projekt 
na zberný dvor Ladce.
- Schválili vyradenie závadného 
kúpaliska v Materskej škole a jeho 
vyradenie z majetku obce.
V ostatnom bode programu odzneli 
pripomienky poslancov.
Ing. M. Števanková informovala, že 
dobrovoľný príspevok od rodičov 
na Karneval 2015 (253 €) poskytnú 
na nákup kníh do obecnej knižni-
ce.  Dominik Koštialik informoval 
o príprave kultúrnych podujatí na 
apríl a máj 2015. Gabriela Meliche-
rová požiadala upozorniť Stredo-
slovenskú energetiku, a.s., aby dali 
do poriadku pozemky po výmene 
stĺpov v Tunežiciach. Starosta odpo-
vedal na dopyt Ing. M. Števankovej 
o zdravotnom stave stromov na ulici 
Cementárska. Starosta obce potom 
informoval o pozvaní na spomien-
kovú oslavu združenia vypálených 
obcí v SNP a druhej svetovej vojne v 
Banskej Bystrici. 
Informoval tiež o žiadosti na po-
skytnutie dotácie v pôsobnosti MF 
SR na rekonštrukciu omietok Domu 
kultúry.

Dňa 12. marca zasadalo obecné zastupiteľstvo v Lad-
coch za prítomnosti 8 poslancov. 

Poslanci rokovali 
16. apríla 2015

Štyridsiatnička



Život  v  obci

Novej májovej tradícii sa darí
Prvý máj v Ladcoch už tradične patril podujatiu „Otvára sa 
máju brána“. Zároveň už po tretíkrát súťažili ladčianskí aj 
cezpoľní gulášmajstri o „Ladecký kotlík“. 

Prvý máj v ladcoch už 
tradične patril podujatiu 
„Otvára sa máju brána“. 
Zároveň už po tretíkrát sú-
ťažili ladčianskí aj cezpoľní 
gulášmajstri o „ladecký 
kotlík“. 
Na tretí ročník súťaže bolo 
pôvodne prihlásených 17 
družstiev. Žiaľ, asi neisté 
počasie niektoré tímy od-
radilo a nakoniec súťažilo 
14 družstiev. Na kvalite a 
úrovni súťaže to ale neu-
bralo. Pomer družstiev bol 
10 domácich a 4 hosťujú-
ce. Súťažne sa varilo 14 gu-
lášov, z toho jeden, držko-
vý guláš, dostal špeciálnu 
cenu od starostu obce pre-
to, že nemohol byť hodno-
tený v tej istej kategórii ako 
ostatné guláše. Nesúťažne 
sa varilo v stánku Strážnic-
kých aj halászlé, ktoré po-
niektorí jedli po prvýkrát 
a všetci, ktorým sa ušlo, si 
veľmi pochvaľovali. Skvelá 
atmosféra a nálada, ktorá 
sa miešala s rozmanitý-
mi vôňami gulášov počas 
celého odpoludnia, bola 
cítiť na každom kroku. Päť-
členná porota, ktorú tvorili 
dvaja profesionáli kuchári 
a skúsení rozhodcovia z 
podobných súťaží, bratia 
Bodinovci zo Žiliny, staros-
ta obce, zástupca starostu  
a jedna náhodne vybratá 
členka z radov divákov (p. 
Bednáriková). Porota sa vy-
lučovacou metódou zo 14 
gulášov zhodla na poradí 
prvých troch miest. Roz-
hodovalo sa anonymne. 
Na spodnej strane misky 
bolo napísané číslo druž-
stva, ktoré porota prečíta-
la až po zhode na poradí. 
Najlepší guláš na 3. roč-
níku uvarili Nellyladies z LZ 03/ 2015     str. 3

Púchova, ktoré sú už pra-
videlnými súťažiacimi na 
ladeckom kotlíku a vždy 
varia v inom spoločnom 
kostýme. Tento rok boli 
oblečené ako námorníč-
ky. Druhé miesto obsadili 
členovia DhZ Zemiansky 
Kvašov, ktorí súťažili pod 
názvom Klepeťáci a tretie 
mesto obsadili ladeckí ha-
siči, ktorí varili v zložení Pe-
ter Bračík, František Meliš 
st. a Igor Kalus. 
Počas celého prvomájo-
vého odpoludnia prebie-
hal hudobno-zábavný 
program na pódiu pred 
domom kultúry. Program 
tvorili hudobná skupina 
Fonetik, Dh ladčanka a 
detský folklórny súbor z 
Púchova. Zlatým klincom 
programu bolo vystúpenie 
trombitášov z lúk, ktorí 
okrem pastierskeho folk-
lóru zahrali na fujarách a 
heligónke. Predviedli aj 
plieskanie pastierskym 
bičom a streľbu z perkus-
ných zbraní.
Kultúrny program je po-
pri súťaži vo varení gulášu 
stredobodom pozornosti 
návštevníkov podujatia 
Otvára sa máju brána. Up-
útala najmä jeho rôznoro-
dosť a tak si každý prišiel 
na svoje. Vďaka patrí obom 
ladčianskym hudbám, det-
skému folklórnemu súboru 
z Púchova a originálnemu 
vystúpeniu trombitášov z 
lúk, ktorých sponzorsky 
„zastrešil“ Róbert Jendrol. 
Návštevníci tohoročného 
májového podujatia sa s 
obdivom a uznaním vyja-
drovali o výstave výrobkov 
šikovných rúk ladčanov, 
o čom píšeme na inom 
mieste. Za veľkú pomoc 
ďakujeme aj P. Chovancovi 
a organizátorom náročnej 
akcie. Zákonitosť tradície 
nám káže usporiadať má-
jové stretnutie aj v roku 
2016. Srdečne vás už teraz 
pozýva hlavný organizátor 
– kultúrna komisia obec-
ného zastupiteľstva.

Dominik Koštialik

foto: Maroš Štefula



Potešili oči i srdce Rekonštrukcia Materskej 
školy v plnom prúde
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Taká výstava, ako bola prezentácia šikovných rúk 
Ladčanov 1.mája t.r. v Dome kultúry, si zaslúži najme-
nej dve pochvaly. Prvá patrí tvorcom vystavovaných 
výrobkov a druhá tým, ktorí s myšlienkou predstaviť 
diela šikovných spoluobčanov verejnosti prišli a ná-
pad aj uskutočnili. 

Na pekne aranžovanej 
výstave sme videli prácu 
známeho ladčianskeho vý-
tvarníka a rezbára Ferka 
Bednárika, pletené tašky 
Gabiky Bednárikovej a Má-
ria Bednáriková vystavovala 
paličkované obrazy. Pozor-
nosť návštevníkov upútali 
pletené veci heleny Gajdo-
šíkovej i veľkonočné vajíčka 
Janky Galanskej. Ďalej sme 
videli pletené veci z papiera 
(košíky) Margarety Koišo-
vej a prekrásne paličkova-
né čipky a vyšívané obrusy 
Anny Kováčikovej. Ing. ladi-
slav letko prispel úžitkový-
mi drevenými predmetmi 
do domácnosti a Mária let-
ková vyšívanými obrusmi. 
Na vydarenej výstave sa 
zúčastnili aj členky Klubu 
paličkovanej čipky z Novej 
Dubnice. 
Keby sme chceli vyjadriť 
vydarenosť tejto kultúrno-
-spoločenskej akcie, nemu-
seli by sme štylizovať epi-
tetóny, stačilo by citovať, čo 
občania napísali do knihy 
návštev:
„Je to krása, máte šikovné 
ruky a krásne nápady“
„Krásne práce, máte môj 
obdiv“
„Som nadšená z výstavy, 

Začiatkom mesiaca máj za-
čala stavebná spoločnosť 
E-RAN Slovakia s.r.o. s rea-
lizáciou prác na zateplení 
budov Materskej školy a 
výmeny starých okien za 
nové – moderné plastové 
okná. So začiatkom prác, 
ktoré sme tak očakávali, 
prišli aj určité obmedzenia, 
ktoré spôsobili uzavretie 
triedy a presun detí do 
iných tried. Práce kompli-
kuje aj stará elektroinštalá-
cia, ktorej inštalácia nie je 
nikde zaznamenaná a ani 
pôvodná dokumentácia 
nie je k dispozícii. No ni-
elen elektroinštalácia, ale 
aj rozpadávajúce sa priľa-
hlé terasy a prepadávajú-
ce sa okapové chodníky 

som prekvapená, koľko 
máme šikovných ručičiek v 
našej obci“ 
A k organizátorom: „Úžasný 
nápad ukázať našim obča-
nom, akých tu máme šikov-
ných ľudí.“
V knihe návštev je niekoľko 
desiatok takýchto pochváľ. 
Jeden sa však vyníma svo-
jou strohosťou, ale najmä 
obsahom: „Konečne ladce 
žijú – ďakujem za krásny zá-
žitok.“ 
Návštevník vyjadril, čo si 
väčšina z nás myslí. Občan, 
ktorý sa v posledných de-
saťročiach strácal zo svojej 
spoločenskej bázy – obce 
sa v ostatných rokoch vracia 
tam, kde patrí. Vidieť to aj na 
návštevnosti májových kul-
túrno-spoločenských podu-
jatí. Výstava prác šikovných 
rúk k takému pohľadu i ná-
vratu „do seba“ vynikajúco 
pomohla. Sme presvedčení, 
že sú v ladcoch a Tunežici-
ach ďalší tvorcovia podob-
ných prác, aké sme videli na 
výstave. Veríme, že budúco-
ročná prehliadka predstaví 
ešte ďalších, ktorí majú ši-
kovné ruky a že jej prípra-
va dostane plnú podporu 
kompetentných. 

redakcia

               Vďaka matkám
  V Ladcoch sme oslávili tento deň v druhú    
                          májovú nedeľu, ako sa to oslavuje vo väčšine 
krajín na svete. Vzdali sme úctu všetkým matkám za ich 
obetavosť a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí. 
Obecný úrad v spolupráci s komisiou kultúry obecného 
zastupiteľstva, Materská škola, Základná škola, Zbor pre 
občianske záležitosti a Materské centrum Mimčo pripravili 
bohatý kultúrny program. Na úvod sa prítomným prihovo-
ril starosta obce Ing. Jaroslav Koyš. V programe sa striedali 
spevácke, recitačné i tanečné čísla a vystriedali sa v nich 
deti všetkých vekových kategórií. Na záver štyri desiatky 
detí, ktoré v programe účinkovali, zaspievali spoločne pie-
seň pre mamu a každé odovzdalo kvet svojej mame alebo 
babičke. 
Nijaká žena, ktorá bola na oslave 12. mája v Dome kultúry, 
nezostala bez kvetu – dostali ich od starostu obce a od jeho 
zástupcu. 
Poďakovanie za vydarený Deň matiek patrí organizátorom, 
deťom a pedagógom, ktorí nacvičili kultúrny program, ale i 
L. Klobučníkovi, ktorý sponzorsky venoval kvety. 

Dominik Koštialik

komplikujú postup prác. Aj 
napriek tomu však posled-
ný pavilón Materskej školy 
už čaká na novú fasádu. V 
nasledujúcom mesiaci prí-
de na rad druhý pavilón, 
kde má svoje priestory 
materské centrum Mim-
čo a počas prázdninových 
mesiacov by mali prísť na 
rad ostatné budovy Mater-
skej školy. Predpokladaný 
termín ukončenia rekon-
štrukčných prác je 31.8., a 
preto verím, že nový škol-
ský rok začnú deti v zre-
konštruovaných priesto-
roch, ktoré zároveň budú 
svojim zateplením šetriť 
finančné prostriedky po-
trebné na vykurovanie. 

Ing. Jaroslav Koyš

 V článku predchádzajúcich lZ sme omylom uviedli v článku 
Desaťročie Satelitu pôvodných majiteľov dnešného Sateli-
tu detského domova v Tunežiciach ako manželov Štefana a 
Anny Capákových miesto správneho Cákových. Za chybu sa 
ospravedlňujeme.                Redakcia

Oprava

Život  v  obci

foto: Bc. Miroslav Lipták



Športové hry Detských domovov

Od júna do septembra

DK Ladce 23. 6. 2015 o 19:00 hod
Predpredaj vstupeniek OÚ lace a na 0910 674 214

Pozvánka na ladčianske hody
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Dňa 29. mája 2015 sa uskutočnil v DD Trenčíne- Zlatovciach 25. ročník re-
gionálnych športových hier z detských domovov Západoregiónu / bývalý 
Západoslovenský kraj/ v ľahkej atletike. Podujatie bolo pod záštitou mi-
nistra PSVaR SR JUDr. Jána Richtera. Súťaží sa zúčastnilo aj 5 súrodencov 
Kováčových zo Satelitu ladce pod hlavičkou Detského domova Ilava- Klo-
bušice. Dosiahli výborné výsledky a umiestnenia vo svojich kategóriach:

Tibor sa zároveň stal aj najúspešnejším pretekárom podujatia. Detský 
domov Ilava Klobušice sa stal celkovým víťazom podujatia so ziskom 18 
medailí. Víťazi jednotlivých disciplín sa automaticky kvalifikovali na Ce-
loslovenské športové hry Detských domovov ktoré sa konajú v Dubnici 
nad Váhom dňa 19. júna 2015.       Vedúci vychovávateľ  Mgr. Jozef Švihel

7. 6.  Deň detí a rodiny. Súťaže a hry pre deti. Pozýva vás   
 farská pastoračná rada, kultúrna komisia obecného 
 zastupiteľstva a Materské centrum Mimčo.
28. 6. Hasičská súťaž detí. Organizuje DhZ ladce na 
 pomocnom ihrisku TJ Tatran cementáreň ladce.
29. 8.   Spomienka na SNP. 71. výročie SNP pri pomníku 
 obetiam druhej svetovej vojny.
30. 8. Bodka za prázdninami. Farský rodinný výlet na Klárku.
6. 9. Hodová slávnosť v Tunežiciach. 
 Svätá omša v modlitebni.
12. 9. Svätá omša na Butkove.
13. 9.  Hodová slávnosť v Horných Ladcoch. 
 Svätá omša na Skalke. 
         Podrobnejšie informácie na plagátoch 
 a v miestnom rozhlase. 

 Sobota 18. 7. 2015  od 16:00 hod.
	 •	Hudobný program
   Fonetik, dychová hudba ladčanka
	 •	Tanečný program
    Colorado, skupina country tanca zo Žiliny
	 •	Hodová tombola
 •	Futbalový zápas
	 •	Remeslá,	stánky,	atrakcie	pre	deti
	 •	Súťaže	pre	deti	aj	dospelých
Večer letné kino – premietanie filmu Mira Rema pred DK
V priebehu dňa guláš, klobásy, občerstvenie, predaj syra
 Nedeľa 19. 7. 2015
	 •	Hodová	sv.	omša
	 •	Hasičské	preteky
	 •	Estrádno-zábavný	program	skupiny	Eminent	
    „Usmejte sa na nás“ v DK ladce o 18:00 hod.

Uvidíte, čo dokážeme

Budete mať možnosť spoločne so svojimi deťmi prehliad-
nuť si celý školský areál, zabaviť sa pri bohatom kultúrno-
-spoločenskom programe, vyskúšať si súťaženie v športo-
vých disciplínach, ale i vo vytváraní rôznych kreatívnych 
predmetov. Čakajú Vás interaktívne kvízy a aj zaujímavý 
prehľad o histórii školy. Okrem toho množstvo iných ak-
tivít a zábavných činností, ktoré nám vyplnia júnové po-
poludnie. Na záver si budete môcť prehliadnuť výstavu 
výrobkov našich žiakov a ich rodičov. Tešíme sa na príjem-
né stretnutie a spoločné symbolické ukončenie školského 
roku 2014/2015
                             Pedagógovia a deti Základnej školy v Ladcoch

Pred záverom školského roka Vás všetkých, milí 
rodičia, starí rodičia a iní rodinní príslušníci, sr-
dečne pozývame na našu prvú Školskú akadémiu.

10 €

Danka Kováčová
1.miesto skok do diaľky
2. miesto beh na 300 m
3. miesto beh na 100 m

Soňa Kováčová
1. miesto beh na 300m
2. miesto beh na 60m

Lucia Kováčová
3. miesto beh na 60 m
3. miesto beh na 300m

Tibor Kováč
1. miesto štafeta 4x100 m
1. miesto vrh guľou
2. miesto beh na 800 metrov
3. miesto beh na 100 m 

Roman Kováč
1. miesto štafeta 4x100 m
2. miesto skok do diaľky
3. miesto beh na 800 m

Život  v  obci

Kalendár podujatí



Malá, ale užitočná 
organizácia

V budúcom roku bude mať teda 
šesťdesiat rokov. Jej vtedajší 
predseda Teofil haršáni nemal 
starosti s počtom členov – po-
stupne ich bolo takmer päťde-
siat. Jeho syn Anton haršáni, te-
rajší predseda a ostatní členovia, 
majú starosti práve s počtom 
členov. Je ich dovedna sedem s 
priemerným vekom skoro 67 ro-
kov. Tento skutočne minimálny 
počet vykonáva však užitočnú a 
úspešnú činnosť. Tradične sa zú-
častňujú na výstave domácich 
zvierat v Sverepci, kde prezen-

Základný cieľ Slovenského zväzu chovateľov je chov čistokrvných zvierat. 
To isté mala v programe aj organizácia, ktorú založili v Ladcoch v roku 1956 
a niesla názov Slovenský zväz drobnochovateľov. 
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Bohatá história telovýchovy v Ladcoch

Organizovaný futbal od roku 1930

Korene organizovanej telovýchovy v ladcoch sú na zači-
atku dvadsiatych rokov minulého storočia. 8. mája 1921 
založili Robotnícku telovýchovnú jednotu,  ktorá mala 40 
členov. Predsedom bol Ján Turza a okrem telovýchovy or-
ganizovali kultúrno-spoločenský život v obci. V roku 1925, 
teda pred deväťdesiatimi rokmi, sa zmenila na Federovanú 
telocvičnú jednotu, ktorej predsedom bol Jozef Majbach.

Futbal začal byť populárny už v dvadsiatych rokoch minulé-
ho storočia nielen v Čechách, ale i na Slovensku. Mladí lad-
čania – študenti a úradníci z cementárne, podľahli tomuto 
čaru a hrali futbal neorganizovane na improvizovaných 
ihriskách už po roku 1925. Z iniciatívy cementárne, najmä 
jej technického riaditeľa Júliusa Bergmana (na obrázku) po-
stavila v roku 1930 pri Váhu ihrisko a v ten istý rok založili 
Športový klub cementárne ladce.
Prvý zápas odohrali so športovým klubom z Ilavy (výsledok 
sa nezachoval). Z hráčov tohto a ďalšieho obdobia sa spo-
mínajú Vojtech Varhaník (študent – neskorší riaditeľ cemen-
tárne), František Málik, Ján Málik, Martiš, Jozef hodúl, Voj-
tech hodúl, Faturík, Kadlečík, Zelík, Gapko, Plúcnar, lačka, 
Jakubík a ďalší. Trénerom bol Ján Kováčik. 
V roku 1932 vybudovali v priestoroch dnešných bytoviek 
v Záhradnej ulici nové ihrisko. Staré ihrisko pri Váhu muse-
lo ustúpiť výstavbe Vodnej elektrárne. Organizačné otázky 
okolo futbalu mal na starosti vedúci predajne Baťa, Ján Za-
lada. V roku 1938 museli futbalové ihrisko opäť premiestniť. 
Nové vybudovali na dnešnom cvičnom ihrisku. 
Koniec päťdesiatych a začiatok šesťdesiatych rokov patril 
vojakom, futbalistom Červenej hviezdy. hrali vo vyšších fut-
balových súťažiach s hráčmi, ktorí patrili medzi futbalové 
hviezdy (laco Pavlovič, J. Oravec, B. Kohler a ďalší).
Niektorí ladčianski hráči z ďalšieho obdobia sa v mater-
skom klube dlho „nezohriali“. Kvalita ich predurčila hrať vo 
veľkých slovenských ligových kluboch. Tak F. Petrík hral po-
stupne za Odevu Trenčín, Tatran Prešov a Slovan Bratislava. 
l. Mackura hral v Dubnici n/V, M. Baška v Červenej hviezde 
Bratislava, B. Koiš v Odeve Trenčín a Milan Vrabec v Slávii 
Praha a v niektorých ďalších českých kluboch. Aj to bola 
svojim spôsobom propagácia našej telovýchovnej jednoty 
a obce. Dnešní ladčianski športovci majú na čo nadväzovať. 
Cesta za úspechom je z bohatej histórie do ešte bohatšej 
prítomnosti.

tovali svoj chov králikov Anton 
haršáni a Vladimír Kalus st. Chov 
králikov Belgický obor V. Kalusa 
bol ocenený „Čestnou cenou“. 
Na výstave v Beluši v októbri 
2014, kde sa so svojím chovom 
králikov opäť zúčastnili Anton 
haršáni a Vladimír Kalus st., zís-
kal Belgický obor V. Kalusa cenu 
„Šampión výstavy“. ladčianska 
organizácia chovateľov tradične 
poskytuje občanom v jarných 
mesiacoch na predaj chovné 
kurčatá a na jeseň jatočných 
moriakov. 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

Poplatky na prenájom hrobových miest

Administratívne poplatky
Poplatky za kopírovacie práce:

Poplatky za laminovanie jednej strany

Cenník služieb Obecného úradu

Odvysielanie správy
Oznam politickej strany alebo hnutia
Odvysielanie správy pre všetky FO 
a PO, ktoré majú reklamný charakter

Poplatok za zviazanie zmlúv pri 
osvedčovaní 

Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spolo-
čenských organizácií a pri smútočných oznamoch. V prípa-
de oznamov politických strán a hnutí, ktoré majú reklamný 
charakter, musí byť oznam vo forme nahrávky doručený v 
elektronickej podobe. V prípade relácií týkajúcich sa životné-
ho jubilea občanov, oznam pozostáva z textovej časti a jednej 
piesne max. v dĺžke 5 min.

Poplatky na prenájom hrobových miest na cintorínoch v Ladcoch a 
Tunežiciach stanovilo obecné zastupiteľstvo na dobu 10 rokov takto:

Za 1-stranové kopírovanie formátu A4
Za 1-stranové kopírovanie formátu A3 
Za 2-stranové kopírovanie formátu A4 
Za 2-stranové kopírovanie formátu A3 

Formát A4 / Formát A5 

Jednohrob
Dvojhrob 

1.
2.
3.

2 €
5 €
7 €

0,50 € / väzba

0,05 € / str
0,10 € / str
0,10 € / str
0,20 € / str

1,00 € / 0,50 €

17 €
36 €

Život  v  obci h istór ia

hrobka 
Detský hrob

Urna

60 €
10 €
7 €



Modlitba 
za rodičov

Na úvod
Pane, ktorý si na nebi,

zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík

im rastú v teple pod rukami.

Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba včera,

Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.

Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:

pre ocka jednu,
druhú mame.

Milí farníci, srdečne Vás všet-
kých pozdravujem. Ponúkam 
novinku na úvod. Farský ob-
časník „U nás“ sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou bude 
objavovať vo vašich domác-
nostiach v novej podobe, v 
inej grafickej úprave na akú 
ste boli doteraz zvyknutí. Pri-
pájame sa k ladeckým zves-
tiam. Farnosť ladce je pred-
sa neoddeliteľnou súčasťou 
našej obce, a veľmi radi by 

V sobotu 23. 5. 2015 sa konala 
svätá omša na hore Butkov. O 
zúčastnených na celebrovaní 
sv. omše určite budú písať iní. 
Chcem sa zamerať na rozširo-
vanie poznania nového pútnic-
kého miesta medzi rodákmi, 
príbuznými a známymi. Pri ro-
dinných stretnutiach som im 
rozprávala o vrchu Butkov, o sv. 
omšiach, ktoré sa tu konajú. 
O tom, že toto už posvätné mies-
to sa nachádza v lome, kde sa 
stále pracuje. Nevedeli si pred-
staviť, ako môže byť posvätné 
miesto tam, kde sa pracuje a 
prečo je tam. Tak som ich na túto 
sv. omšu pozvala. Prišli si pozrieť 
miesto, o ktorom som im rozprá-
vala. Už cesta autobusom hore 
lomom bola pre nich zážitkom. 

Kto sa nezúčastnil tohtoročného pobytu v Pastoračnom centre Jo-
natán v Pruskom, ten môže ľutovať. Víkend po Veľkej noci sme mali 
úžasné počasie, fantastickú skupinu ľudí a neuveriteľnú zábavu. 
Prvoprijímajúce deti zažili vďaka pani Majke Faturovej a pánovi fa-
rárovi Mariánovi Babjakovi katechézu, ktorá bola názorná, detská 
a zábavná. Detská omša zaujala deti a dojala dospelých. More fut-
balu a vybíjanej striedali tvorivé dielne, karaoke, skúška detského 
zboru laBambino, premietané rozprávky a príprava programu pre 
galavečer, ktorý bol zakončený fantastickou diskotékou pod tak-
tovkou DJa Miša (Fuska). V nedeľu sa po omši nikomu nechcelo 
ísť domov.
Ďakujeme Pánu Bohu za organizátorom a animátorky, ktoré sa s 
elánom venovali deťom, za dospelých, ktorý sa s láskou zapojili, a 
za deti, ktoré sú každoročne úžasné.                                Katka Filiačová

u nás ... č í s l o  1 1

Ladecký farský 
spravodaj

sme so svojou činnosťou, 
ktorú vykonávame v našom 
kresťanskom spoločenstve 
oboznámili touto cestou aj 
ostatných občanov ladiec. 
Mnohí z Vás možno ani netu-
šili, že farský časopis existuje 
už 3 roky. Pevne verím, že si 
našimi stálymi rubrikami, 
krátkymi oznámeniami  a aj 
článkami získame pravidel-
ných i nových čitateľov. Držte 
nám palce, nech sa dobrá vec 
podarí.

Janette Šedová Janušková

Správičky z farnosti Vrch Butkov trochu inak

Víkend v Pastoračnom centre Jonatán v Pruskom

Keď sme prišli na 11. etáž a uvi-
deli miesto, o ktorom som im 
rozprávala, boli doslova očarení. 
Chvíľu bol aj pekný výhľad do 
doliny, takže ich obdiv bol ešte 
väčší. Aj keď sa počasie zhoršilo 
a počas celej omše pršalo, spo-
kojnosť a duchovný zážitok bol 
veľký. Potešili sa aj pozornosti-
am, ktoré sme dostali, obdivovali 
perfektnú organizáciu. 
Po príchode domov budú mať 
o čom rozprávať svojím zná-
mym a vzbudzovať ich zve-
davosť a túžbu navštíviť naše 
posvätné miesto. Pri lúčení ho-
vorili o opätovnom navštívení 
a účasti na sv. omši na vrchu 
Butkov, lebo lepšie je raz vi-
dieť a zažiť ako stokrát počuť.                                                                          

Oľga



V súvislosti s týmito aktivitami 
riešime tiež problém s priestor-
mi pre charitné centrum. V tých-
to priestoroch by sa vykonávali 
nasledovné aktivity:
- kontaktné miesto pre komuni-
káciu s núdznymi,
- poskytovanie poradenstva a 
pomoci v sociálnej, právnej a 
psychologickej oblasti,
- uskladnenie predmetov zo 
zbierok (šatstvo, hračky, škol. 
potreby, nábytok, zdravotné 
pomôcky - plienky, podložky, 
stoličky, vozíky..., potraviny),
- zabezpečenie hygienických 
potrieb a pranie odevov pre ľudí 
bez domova (resp. pre sociálne 
slabšie rodiny - práčka je zabez-
pečená),
- administratíva farskej charity,
- stretnutia dobrovoľníkov, se-
niorov, rodín s deťmi za účelom 
príprav plánovaných akcií.
Služby v týchto priestoroch by 
boli pravidelné, zabezpečené 
dobrovoľníkmi z obce. Pre od-
borné poradenstvo máme pris-
ľúbenú kvalifikovanú pomoc.

Zoznam aktivít Farskej charity Ladce

8801  - Pomoc sociálne slabším rodinám
 - potravinová zbierka
 - zbierka školských pomôcok
 - zbierka šatstva
 - poradenstvo (právne, psychologické, sociálne)

neurčený
august
neurčený
priebežne

8802  - Pomoc seniorom
 - doprovod k lekárovi
 - odvoz k lekárovi
 - zabezpečenie zdrav. pomôcok, liekov
 - stretnutie seniorov, výlety, tvorivé dielne
 - poradenstvo 

priebežne
priebežne
priebežne
neurčený
priebežne

8803  - Pomoc pri zabezpečení zdrav. pomôcok 
               pre zdravotne znevýhodnených ľudí
 - vozík pre Nicolku
 - poradenstvo 

máj-august
priebežne

8804  - Pomoc pre ľudí bez domova
 - hygienické potreby
 - pranie šatstva
 - potravinová výpomoc
 - poradenstvo 

neurčený
neurčený
neurčený
priebežne 

8805  - Podpora pri organizovaní spoločenských akcií
 - Deň detí a rodiny
 - Letný tábor pre deti a rodiny
 - Katarínska zábava
 - Mikuláš pre deti

jún
júl
november
december

Projekt Termín

Vzhľadom na veľmi nízky roz-
počet organizácie nie sme mo-
mentálne schopní platiť nájom 
podľa trhových cien. Väčšina 
aktivít je zastrešovaná finančný-
mi a priestorovými možnosťami 
jednotlivých dobrovoľníkov. Za-
bezpečenie priestorov pre cha-
ritné centrum by mohlo priniesť 
do činnosti farskej charity nový 
rozmer.
IBAN: 
SK3309000000005028122934 
BIC: GIBASKBX Variabilný 
symbol=VS, do informácie pre 
prijímateľa: FCHLadce.
V prípade, že nám viete akokoľ-
vek pomôcť v súvislosti s aktivi-
tami alebo konkrétnym proje-
ktom, prosíme, ozvite sa nám. 
Sme úprimne vďační za každú 
pomoc.            Kolektív  FCH Ladce

Myslím si, že vyhýbať sa sociál-
nym sieťam donekonečna nemá 
nijaký zmysel. Internet nám pred-
sa v mnohých smeroch uľahčuje 
život. Tiež som si niekoľko rokov 
navrávala, že „kniha tvárí“nie je 
nič pre mňa. Akonáhle som sa 
však dozvedela, že polovica mo-
jej rodiny, ktorá je roztrúsená po 
celej Europe , ba i zopár kamošiek 
bývajúcich za veľkou mlákou 
zdieľa svoje zážitky, fotky, radosti 
i starosti na facebooku, hybaj a 
raz-dva som si vytvorila aj ja svoj 
skvelý profil... Hovorila som si, že 
je to výborný nápad,ako opätov-
ne nadviazať dobré vzťahy a kon-
takty s rodinkou. Ako čas plynul,-
nestíhala som sledovať, čo všetko 
ľudia dávajú na svoje nástenky...
fotky z ultrazvuku,momentky zo 
svadby, portréty čerstvo narode-
ných potomkov,fotorecepty vša-
kovakých dobrôt, ktoré prácne 

Facebook náš každodenný 
alebo koľko lajkov máš,toľ-
kokrát si človekom...
ukuchtili, aby sa celučká dedina 
dozvedela,čo sa u koho varilo a 
jedlo počas víkendu, hm,a tých 
pozdravov z exkluzívnych do-
voleniek...no nejedného z nás 
by to nenechalo ľahostajným.
Samozrejme, že všetci „faceboo-
koví“priatelia očakávajú veľké 
množstvo lajkov, veď chceme 
vzbudzovať pozitívne reakcie,-
nie? Veruže, dokáže to ľahko 
pohltiť aj celkom vyrovnaného 
jedinca. Rýchlo zabúdame,že ob-
sah,ktorý prezentujeme na soci-
álnej sieti, býva častokrát k úplnej 
dokonalosti„vybrúsený“čriepok 
reality.Takže by sme všetko,čo sa 
tam objaví, nemali brať príliš váž-
ne.V mojej fantázii si občas pred-
stavujem, čo by zavesil na svoju“ 
nástenku“ na facebooku Boh? 
A koľko lajkov by od nás dostal?
So srdečným pozdravom ostáva  
                       Vaša Janette 

FCH Ladce 
hľadá 

dobrovoľníkov

Kontakty: 
tel.: 0948 312 502 
alebo emai: fchla@azet.sk 
alebo na facebooku: 
Farská charita ladce

Zo života ...Správičky z farnosti
Vrch Butkov trochu inak II.
Dňa 23.mája 2015 sa uskutočnila na hore Butkov sv. omša pri 
príležitosti 95.výročia narodenia sv. Jána Pavla II. a 200. výročia 
narodenia sv. Jána Bosca. 
Aj keď dážď visel na vlásku, množstvo veriacich, ktorých bolo vyše 
1 200 svedčilo o tom, že ani počasie nerobilo problém putovať na 
túto horu. Slávnosť začala o 14:00hod. príhovorom gen. riaditeľ 
PClA Ing. Antona Barcíka a dona Tadeusza Rozmusa, ktorý je rad-
com generálneho predstaveného saleziánov pre strednú a severnú 
Európu. Po príhovore odovzdali sestry z kongregácie Matky Božieho 
Milosrdenstva v Krakove a B. Brozda kanonizačný obraz p. farárovi 
Mariánovi Babjakovi a Antonovi Barcíkovi, ktorý bude umiestnený 
do pamätníka na hore Butkov. Po odovzdaní začala sv. omša za sprie-
vodu kňazov a spevokolu The Gospel Family. V kázni, ktorú prednie-
sol don Jozef Ižold, provinciál SDB pre Slovensko, vyzdvihol slovo, 
ktoré hýbe celým našim životom, a síce slovo láska. Bez nej nie sme 
ničím, ona je spaľujúca ako oheň pekla, je neuhasiteľná a máme ju 
medzi sebou šíriť ďalej. Po prosbách a sv. prijímaní  sme sa všetci 
pomodlili spoločne so sestrami Matky BM z Poľska i so sestričkami 
z Belušských Slatín modlitbu ruženca Božieho Milosrdenstva. Kaž-
dý ju vnímal o to vrúcnejšie, keďže zaznela striedavo po slovensky 
a poľsky. Na záver poďakoval p. farár Mariín Babjak don Tadeuszovi 
Rozmusovi, organizátorom i všetkým veriacim za ich účasť. Aj keď 
pršalo už dosť intenzívne, pre nás každá kvapka znamenala milosť, 
ktorá nám bola zoslaná od Nebeského Otca. Povzbudení a posilnení 
sv. Duchom sme sa vracali šťastní do našich domovov. Vďaka Bohu.

Duchovný recenzor: Marián Babjak, ladce@fara.sk
Zodpovedný redaktor: Janette Šedová Janušková, 
janette.sedova@azet.sk, 0902 143 629
Členovia redakčného tímu: Martin a Majka Faturovci, 
Katka Filiačová, Mária Ježová, Zuzka a Radka Zbínové



Tri dni futbalu a atletiky Rybárska jar
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Odborné učilište internátne Ladce v dňoch 19. – 21. 
mája 2015 zorganizovalo 40. celoslovenské športo-
vé hry odborných učilíšť chlapcov s medzinárodnou 
účasťou. 

Výročné členské schôdze Obvodnej organizácie (ObO) Slo-
venského rybárskeho zväzu (SRZ) č. 3 Ilava sa konajú raz za 

rok vždy v marci. Zvoláva ich výbor ObO a ich úlohou je informovať svojich 
členov o činnosti organizácie v uplynulom roku i o úlohách v roku novom. 

Na podujatí sa zúčastnilo 8 
slovenských učilíšť a tri part-
nerské školy Kelč (CZ), Baja 
(hU) a Waiblingen( DE).
Učni súťažili v atletických dis-
ciplínach (na štadióne v Po-
važskej Bystrici) a v malom fut-
bale (v ladcoch a Beluši). 
V konkurencii jedenástich 
družstiev sa ladčianski učni 
nestratili a celkove sa umiest-
nili na treťom mieste. 
Niektoré výsledky:
V ľahkej atletike, v behu na 
100 metrov zvíťazil Jozef Po-
kuta (Prešov) časom 12,72 sek. 
V skoku do diaľky bol prvý 
Miroslav horváth zo Starej Ľu-
bovne (583 cm). Vrh guľou vy-
hral Ján Muco z Mojmíroviec 
výkonom 10,60 m. V behu na 

Tohoročná výročná členská schôdza sa 
konala 15. 3. 2015 v Dome kultúry v 
Ilave. 167 prítomných rybárov si po-
vstaním i minutou ticha uctilo pamiatku 
dvoch hlavných členov výboru ObO – 
predsedu p. Libora Kvasnicu a hospo-
dára p. Opáta Antona, ktorí nás náhle 
navždy opustili v uplynulom roku. Obaja 
sa veľkou mierou zaslúžili o chod, resp. 
fungovanie celej obvodnej organizácie. 
Po zvolení pracovných komisií, zabezpe-
čujúcich priebeh schôdze a splnenie jej 
programu, patril úvod schôdze tradične 
predsedovi ObO. Nový predseda ObO 
SRZ č. 3, p. Bohumil Ištvánik, úvodom 
svojej správy predstavil členom schôdze 
nových členov doplnených do výboru 
ObO – p. Martina Kvasnicu z Ladiec 
(funkcia hospodára ObO) a Františka 
Gajdošíka z Ladiec (funkcia člena výbo-
ru ObO a zároveň člena disciplinárnej 
komisie). Predseda p. Ištvánik ďalej re-
feroval o činnosti výboru ObO SRZ č. 3 za 
rok 2014, splnených úlohách, spomenul 

Preteky dospelých sa konali 10. mája. Pretekov sa zúčastnilo 128 rybárov a najviac 
sa darilo Milanovi Martinekovi z Dubnice n/V, ktorý ulovil 8 kaprov rybničných (400 
bodov). Za ním skončil Bohumil Král z Košece s 8–mimi kaprami (371 bodov) a tretí 
bol Stanislav Uharčík z Ladiec so 7–mimi kaprami (345 bodov). Dospelí ulovili dohro-
mady až 118 kaprov rybničných, najväčší kapor „mal“ 68 cm. Záver päťhodinových 
pretekov patril vyhlasovaniu a odmeňovaniu víťazov a tradičnej tombole s hodnot-
nými cenami.         Ing. Jozef Šedík, tajomník ObO č. 3

Hlavná sezóna na kaprových vodách začína pre rybárov každý rok tradičnými pretekmi 
v love rýb udicou. Obvodná organizácia poriada zvyčajne tieto preteky na štrkovisku 
Ilava. Detské preteky (deti – mladí rybári vo veku od 3 do 14 rokov) sa konali tradične 
1. mája. I keď počasie nebolo dokonalé (väčšinou zamračené s trochou dažďa), 38 mla-
dých rybárov (z toho 4 dievčatá) túžobne očakávalo svoj prvý tohoročný záber kapra. 
Počas troch pretekárskych hodín sa ulovilo dohromady 76 ks rýb, z toho 18 ks kapra 
rybničného (16 kaprov malo zákonitú lovnú mieru). Zvíťazil iba štvorročný Peter Babeč-
ka z Ladiec, ktorý ulovil 19 plotíc (327 bodov), na druhom mieste skončil Matúš Letko z 
Ladiec – ulovil 5 kaprov (300 bodov). Tretí skončil Patrik Andresík z Ilavy (ulovil jedného 
kapra a 7 plotíc). Všetci malí súťažiaci boli odmenení vecnou cenou a obdržali doklady 
pre lov rýb v tomto roku. Preteky organizačne zabezpečoval výbor obvodnej organizácie, 
ktorý ďakuje za pomoc svojej mestskej organizácii v Dubnici i všetkým sponzorom. 

1 500 metrov víťazstvo patri-
lo Martinovi Giňovi z Prešova 
(4:46 min). Pretekár z ladiec 
Erik Žúbor bol v tejto disciplí-
ne druhý (4:49,7 min). V šta-
fete 4 x 100 metrov zvíťazilo 
družstvo z Baje (Maďarsko) 
časom 52,9 s. Štafeta z ladiec 
bola štvrtá.
Vo futbalovom turnaji boli 
družstvá rozdelené do skupín. 
V A skupine hrali ladce, Stará 
Ľubovňa, Snina, Mojmírovce. V 
B skupine Prešov, Žilina, Prievi-
dza, Nová Ves nad Žitavou. V C 
skupine hrali zahraničné druž-
stvá Baja, Kelč, Waiblingen. Po 
finálových stretnutiach bolo 
konečné poradie 1. Prešov, 2. 
Stará Ľubovňa, 3. ladce. 
Celkovým víťazom 40. športo-

účasť určených členov výboru na pravi-
delných rokovaniach výboru materskej 
Mestskej organizácie (MsO) SRZ Dubni-
ca n/V. Vyzdvihol činnosť krúžkov Mla-
dý rybár v Ladcoch a Košeci, zhodnotil 
májové preteky v Love rýb udicou (LRU) 
dospelých i mladých rybárov v uplynu-
lom roku. Zmienil sa o činnosti rybárskej 
stráže, ďalej široko rozobral brigádnickú 
činnosť – poukázal na rezervy, ale záro-
veň vyslovil pochvalu za vysokú účasť 
členov na brigádach v uplynulom roku. 
V závere správy vyslovil poďakovanie 
výboru MsO za metodické usmerňo-
vanie činnosti ObO, obom sesterským 
organizáciám v Dubnici n/V i Novej Dub-
nici za dobré vzťahy a spoluprácu i Obec-
ným úradom v Ladcoch, Košeci a Ilave 
a sponzorom za materiálovú pomoc. 
Správu o finančnom hospodárení celej 
MsO, správu o zarybnení a úlovkoch v 
uplynulom roku predniesli hostia schôd-
ze – zástupcovia výboru z MsO – hlavný 
ekonóm a hlavný hospodár organizácie. 

Turisti na horách
ZO Združenia technic-
kých športov cemen-
táreň Ladce otvorila 

turistickú sezónu 2015 dňa 23. mája 
výstupom na vrch Makyta (923 m 
n.m.). 
38 turistov plus 6 detí začalo pochod v 
obci Lazy pod Makytou – Krivé. 

Trasu dlhú 19 km zvládli za sedem 
hodín. Z vrchu Makyta zišli pod zamra-
čenou oblohou cez krásne lúky do obce 
Lysá pod Makytou. 
Spokojní turisti sa dohodli na ďalšej 
turistickej akcii na 20. júna 2015.
         
         Ing. Jozef  Remo, predseda ZOSZTŠ

vých hier sa stalo učilište z Pre-
šova, ktoré získalo 58 bodov. 
Na druhom mieste Stará Ľu-
bovňa 43 bodov a na treťom 
Odborné učilište internátne 
ladce (20,5). Nasledovali Nová 
Ves nad Žitavou (19), Mojmí-
rovce (17), Snina (13,5), Žilina 
(3) a Prievidza (2).
Za úspešný priebeh podujatia 
patrí vďaka zamestnancom 

učilišťa, ktorí tieto hry pripra-
vili po organizačnej stránke a 
tiež Ministerstvu školstva SR. 
Rovnako Združeniu odbor-
ných učilíšť Slovenska a Okres-
nému úradu v Trenčíne, ktorí 
podujatie zastrešili finančne 
a materiálne. Organizátori ďa-
kujú aj ZŠ ladce a Beluša, kto-
ré poskytli futbalové ihriská. 

Mgr. Miroslav Sňahničan 

Život  v  obci
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Hektický rok v Materskej škole

Výsledky súřaže

Od septembra sme začali pra-
covať v 3 triedach so 70 deťmi. 
hneď začiatkom šk. roka sme 
zaznamenali zvýšenú chorob-
nosť detí, ktorá pretrvávala do 
polovice šk. roka 2014/2015. 
Táto skutočnosť nám narušila 
určité plány. Boli sme núte-
ní zrušiť vianočné besiedky 
(uskutočnili sa len v triede naj-
starších detí).  V MŠ bola kvôli 
chrípke dočasne prerušená 
prevádzka, museli sme odvo-
lať plánované spoločné akcie. 
V decembri 2014 začala re-
konštrukcia MŠ, za prevádzky 
sa menili okná na triedach, 
opravovali sa sociálne zaria-
denia. 
V dňoch 20. – 22. 4. 2014 bola 
v Materskej škole vykonaná 
komplexná inšpekcia inšpek-
torkami z Krajského školského 
úradu v Trenčíne. Kontrolovali 
stav a úroveň výchovno-vz-
delávacej činnosti v MŠ, stav 
a úroveň riadenia, podmien-
ky výchovy a vzdelávania. 
Vo všetkých kontrolovaných 
oblastiach bol výsledok viac 
ako uspokojivý. Zo škály 5 

Ani sme sa nenazdali a blíži sa koniec ďalšieho školského 
roka. Tento konkrétne bol pre nás všetkých, ktorí sme s 
Materskou školou nejako spojení, mimoriadne hektický. 

„Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prel-
úskať. Zapni mozgové závity, pridaj trochu fantázie a ukáž 
nám svoju šikovnosť!“ 

Dňa 15. apríla 2015 sa celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ zú-
častnilo celkovo 41 593 žiakov z 1 448 základných škôl. Prekrásny spev a nádherné ľudové piesne sa 21. 04. 

2015 rozliehali chodbami Základnej školy.

Krásny úspech v chemickej olympiáde

Prijali 46 učňov

Testovanie T-9 2015

Zuzka Kušnierová prvá 
v čitateľsko-výtvarnej súťaži

V tomto školskom roku sa nám darilo v oblasti chemickej olympiá-
dy, na ktorú sa pripravovali dve žiačky 9. ročníka: Klaudia hatoko-
vá – 1. miesto (s plným počtom bodov 40) a Andrea Pajerová – 2. 
miesto (32 bodov). V okresnom kole nás úspešne reprezentovala 
Klaudia hatoková – 3. miesto (93 bodov zo 100), ktorá postúpila do 
krajského kola, kde obsadila 9. miesto zo 40 súťažiacich. V praktic-
kej časti získala druhé najvyššie bodové hodnotenie. Žiačky pripra-
vovala Ing. lenka Dideková. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. 

Prijímacie konanie v Odbornom učilišti internátnom bolo v máji 2015. 
Vedenie školy predpokladá, že v školskom roku 2015 – 2016 nastúpi do 
prvého ročníka 15 kuchárov, 3 záhradníci, 9 žiakov do učebného odboru 
služby a domáce práce, 4 stolári, dvaja maliari, 6 murárov a 7 stavebných 
zámočníkov. Spolu teda 46 nových žiakov.

Test z matematiky riešilo 40 880 devi-
atakov s priemernou úspešnosťou 52,7 
%. Chlapci dosiahli v priemere o niečo 
lepšie výsledky (53,4 %) v porovnaní s 
dievčatami (51,9 %).
Test zo slovenského jazyka a literatúry 
písalo v tomto roku 38 227 žiakov, pri-
čom priemerná úspešnosť bola 62,6 %. 
Dievčatá v tomto predmete už tradične 
preukázali vyššiu úspešnosť (65,5 %) 
než chlapci (59,8 %).Žiaci, ktorí dosiahli 
v testoch úspešnosť viac ako 90 per-

Takto znela upútavka na súťaž 
pre školy s názvom – Čitateľský 
oriešok, ktorá prilákala 274 škôl 
z celého Slovenska, čo predsta-
vovalo spolu 9 998 „príbehmi sa 
lúskajúcich“ žiakov. Prvý ročník 
čitateľsko-výtvarnej súťaže na 
začiatku školského roka vyhlásilo 
odborné nakladateľstvo RAABE. 
Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov 
čítanie s porozumením, vnímanie 
medzipredmetových vzťahov, 
logické myslenie a výtvarnú kre-
ativitu. Súťaž tiež rozvíja predsta-
vivosť a obrazotvornosť žiakov 
vo výtvarnej časti, kde musia 
zapojiť svoju fantáziu a prepojiť 
dva príbehy do jedného. Pre žia-
kov pripravilo diplomy a balíčky 
zaujímavých knižiek od partne-
rov súťaže abcknihy.sk a vydava-
teľstva IKAR, darčekové kupóny 

„Slávik Slovenska 2015“  
v ZŠ Ladce

VI. kategórii 1. – 3. roč.:
1. Ela hudecová
2. Nikol Fusková
3. Klaudia Puškárová

V II. kategórii 4. – 6. roč.:
1. Alexandra Kandráčová LZ 03 / 2015     str. 9

To naši malí slávici dali svetu znať, 
že prichádza dlho očakávaná jar 
a s ňou aj spevácka súťaž Slávik 
Slovenska, ktorá od roku 1990 ne-
odmysliteľne patrí k jarnému pre-
búdzaniu prírody. Všetci súťažiaci 
predviedli nielen svoj talent, ale 
vzdali úctu a česť nášmu úžasné-
mu kultúrnemu dedičstvu, pre-
krásnej ľudovej piesni, v ktorej sa 
ukrýva kus našej histórie. Dozvi-
eme sa z nej, ako mamičky uspá-

Školst vo

stupňov sme obstáli na 2, čo 
znamená podľa hodnotenia 
nadpriemerná úroveň. Chcem 
poďakovať všetkým p. učiteľ-
kám, všetkým prevádzkovým 
zamestnancom za stav a úro-
veň našej Materskej školy. Ďa-
kujem skvelému kolektívu MŠ, 
ktorý svojou obetavou prácou 
podporuje pozitívnu klímu, 
bez ktorej by naša práca s deť-
mi nedosahovala takú dobrú 
úroveň. Pozitívne ohodnote-
nie erudovaných a veci zna-
lých ľudí nám dáva zmysel a 
motivuje nás do ďalšej práce s 
deťmi. Momentálne prebieha 
rozsiahla rekonštrukcia v MŠ. 
Zatepľujú sa budovy, vymie-
ňajú sa okná a dvere na celej 
MŠ, čo pre nás znamená prácu 
v núdzovom režime. Chcem 
poďakovať všetkým zamest-
nancom a rodičom detí za 
pochopenie a pomoc pri zvlá-
daní prác v sťažených podm-
ienkach. 
Tešíme sa spolu s deťmi na vy-
novenú tvár našej Materskej 
školy. 
Táňa Kukuliašová, riaditeľka MŠ

vali svoje deti, ako naši predkovia 
pracovali, ako trávili svoj voľný 
čas, ale aj kedy smútili a radova-
li sa. Toto všetko odznelo počas 
súťažného popoludnia, ktorého 
sa zúčastnilo 18 žiakov. Tí už teraz 
prisľúbili svoju účasť na budúco-
ročnom Slávikovi a my len dúfa-
me, že spevuchtivých detí bude 
každý rok viac a viac. Dosláviko-
vania v šk. roku 2015/2016.

2. Patrik Jesenský
3. Simona hudecová

V III. kategórii 7. – 9. roč.:
1. Kristína Ježová
2. Simona hoštáková
3. Mário Gábel

na nákup tovaru podľa vlastného 
výberu v predajniach Dráčik. Sú-
ťaž je promovaná na najväčšom 
školskom portáli pre pedagógov 
– www.skolskyportal.sk, kde sú 
zverejnené aj výkresy jednotli-
vých žiakov. Prínosom pre školu 
je prestíž a ocenenie, ktoré získa-
la žiačka druhého ročníka – Zu-
zana Kušnierová (2. A), ktorá sa 
umiestnila na prvom  mieste na 
základe počtu „lajkov“ (853) na 
Facebooku. Zuzke srdečne blaho-
želáme a veríme, že spolu s roz-
právkovými postavičkami, ktoré 
sa prechádzali po dúhe, prežila 
príjemné chvíle. V ostatných ka-
tegóriách sa naše deti a škola ne-
umiestnili. 
Blahoželajú spolužiaci, tr. uč. 
Mgr. Eva Letková, Bc. Daniela 
Koňuchová a celá ZŠ Ladce

cent, sú automaticky prijatí na strednú 
školu. „Túto podmienku splnilo 1 305 
žiakov, to znamená 3,2 % všetkých de-
viatakov,“ dodal minister. Najviac takých 
deviatakov bolo v Košickom kraji. Žiaci 
našej školy absolvovali testovanie s na-
sledovnými výsledkami: SJL 64,19 % 
priemerná úspešnosť a M 48,5 %. Naj-
úspešnejšími riešiteľkami certifikované-
ho testovania sa stali Andreja Pajerová, 
Dorottka Filiačová a Monika Kvocerová, 
z chlapcov najlepšie uspel Adam Cvopa. 
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Vo futbale zatiaľ úspešne
Mužstvo dospelých odohralo na jar 11 
majstrovských zápasov, z toho 5 na do-
mácej pôde. Doma 4x zvíťazili a 1x pre-
hrali, naprázdno nevyšli ani na ihriskách 
svojich súperov. Po 2 úvodných remízach 
1 : 1 v Uhrovci a 0 : 0 v M. Čause priviezli 
body za víťazstvo z Dolných Vesteníc a za 
remízu z Lehoty p. Vtáčnikom. Ich jarná 
bilancia je 11 zápasov:  5 víťazstiev, 3 
remízy a 3 prehry pri skóre 16 : 10. Na 
strelení gólov sa podieľalo až 10 hráčov: 
4 góly strelil Eliáš, 3 dal Mokrička, 2 góly 
dal Pagáč a po 1 strelili Martinka, E. 
Mrážik, Mikuška, Kršák, Bonan, Marko-
vič a F. Prúša. V celkovej tabuľke im po 26 
kolách patrí 4. miesto, keď v 26 zápasoch 
13x zvíťazili, 6x remizovali a 7x prehrali. 
Získali 45 bodov pri celkovom skóre 40 : 

Dva vydarené dni motokrosu v Ladcoch
V sobotu, 18. apríla 2015, sa na trati 
MX park ladce po druhýkrát stretli 
pitbikeri na Medzinárodných majs-
trovstvách Stomp Moravia pitbike 
CUP. V chladnom a veternom počasí 
panovala na trati výborná nálada a 
veľká súťaživosť všetkých zúčast-
nených pretekárov zo Slovenska, 
Čiech a Maďarska. Trať bola per-
fektne nachystaná a počas celého 
dňa mohli diváci sledovať pekné 
súboje. Všetkým zúčastneným sa 

Dňa 25. apríla  2015 sa nadšenci mo-
tocrosu stretli v MX park ladce na voľ-
nom závode, ktorý zorganizovali čle-
novia motokrosového tímu Motorado 
MX park ladce. Na prvom ročníku sa 
zúčastnilo 52 jazdcov. Bol to závod 
určený hlavne amatérskym jazdcom, 

u nás v ladcoch 
páčilo. Vo vloženom 
závode sa predstavili závodníci, 
ktorí zostali verní značke motocyk-
la Pionier. Celodenné zápolenie sa 
skončilo s takýmito výsledkami (SK 
– Slovensko, CZ – Česko, hUN – Ma-
ďarsko), umiestnenie do 3. miesta.V 
basketbale absolvovalo chlapčen-
ské i dievčenské družstvo Základnej 
školy obvodné kolo v Košeci. Chlapci 
vyhrali s Košecou a prehrali s Ilavou. 
Dievčatá nad žiačkami z Ilavy zvíťazi-
li a postúpili na okresné kolo v Novej 
Dubnici. Tam obsadili tretie miesto.

Veľký úspech „Áčko“ druhé vo 4. lige!

Jarné výsledky futbalistov

Oficiálne výsledky Voľný pretek MX park Ladce zo dňa 25. 4. 2015

V minulom čísle 
ladeckých zves-

tí sme písali o mimoriadnom 
úspechu „B“ družstva stolných 
tenistov TJ Tatran cementáreň 
ladce, ktoré vyhralo 6. ligu a 
postúpilo do piatej.
Dňa 11. apríla t.r. sa dohrala aj 
4. liga tejto súťaže a v nej „A“ 
družstvo skončilo na 2. mies-
te. Z 22 zápasov zaznamenali 
63 bodov a impozantné skó-
re 7220 : 176. Úspech je o to 
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22. V tabuľke pravdy majú 6 plusových 
bodov. Potvrdilo sa to, ako sme infor-
movali v minulom čísle, že tréner má k 
dispozícii len 16 hráčov a tak často musí 
improvizovať. Naviac, nie všetci títo hrá-
či sú zdravotne fit. Problémy majú F. Váň, 
Kusík a Kučma, a keď k tomu prirátame 
občasnú stopku za žlté karty či hráčov, 
ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, 
niet mu čo závidieť. Vypomohli nám aj 
Zábojník a Markovič, ktorí pracujú v za-
hraničí. A tak šancu dostávajú aj doras-
tenci. V dobrom svetle sa ukázal Martin 
Kvasnica, zahral si aj Halúska, ale do prí-
pravy sa zapájajú aj Pravda, Mosorjak (tí 
mali premiéru počas jesene) a L. Prúša, 
ktorý na svoju príležitosť čaká. 

väčší, že v 4. lige hrali silné 
družstvá. Okrem víťazných 
Bošian B súpermi našich boli 
reprezentanti Považskej Bys-
trice B, Bošian C, handlovej, 
lazian, Keramingu Trenčín C, 
Oslian, Prievidze B., Otrhánok, 
Omšenia a Nového Mesta nad 
Váhom C.
Blahoželáme všetkým, ktorí 
sa o tento úspech zaslúžili. 
Ďakujeme za príkladnú repre-
zentáciu obce a želáme všet-
kým trom družstvám úspech 
v ročníku 2015 – 2016.

Dorastenci v úvode jari odohrali po-
sledné 3 kolá základnej časti, ktorú odo-
hrali bez jedinej prehry a iba 1x remizo-
vali. V 14 zápasoch nazbierali 40 bodov 
a so skóre 62 : 12 sa stali víťazom A sku-
piny. Potom začala nadstavba o postup 
do 5. ligy, v ktorej si dvojkolovo zmerajú 
sily so 4 najúspešnejšími družstvami z B 
skupiny. Prvé 4 zápasy, z ktorých až 3x 
hrali na súperových ihriskách, majú za 

sebou. V jarnej časti odohrali 7 zápasov, 
v ktorých 5x zvíťazili a 2x remizovali. Ich 
skóre z týchto zápasov je 17 : 7. V tabuľ-
ke nadstavby, kde sú započítané výsled-
ky s mužstvami na druhom až štvrtom 
mieste skupiny A, majú po 10. zápasoch 
7 víťazstiev a 3 remízy. So skóre 30 : 11 
a 24 bodmi sú na čele súťaže so 6 bodo-
vým náskokom pred druhou Udičou. 

Žiaci v 8 jarných zápasoch 6x zvíťazili a 
2x ťahali za kratší koniec. Skórovali 26x a 
súperi im strelili 11 gólov. V celkovej ta-
buľke im s 37 bodmi a skóre 58 : 35 patrí 
5. miesto. Potešiteľná je skutočnosť, že v 
tejto kategórii máme najviac záujemcov 
o futbal. To je odrazom toho, že viac ako 

5 rokov sme venovali pozornosť príprav-
ke, ale po odchode p. Agafóna sme ne-
našli za neho adekvátnu náhradu a prí-
prava žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ skončila. 
Veríme, že opäť sa nájde niekto obetavý 
a činnosť prípravky sa nám podarí obno-
viť.                                                  Ing. F. Gach

Kategória Mini
1. Ondřej Osoba (CZ)
2. Václav Vítek (CZ)
3. Žigmund Paulovič (SK)

Kategória Junior
1. Samuel Vadrna (SK)
2. Šimon Kohoutek (CZ)
3. Ondřej Matušinec (CZ)

Kategória Dámsky pohár
1. Nina Bulová (SK)
2. Paulína Záhončíková (SK)
3. Klára Singerová (CZ)

Kategória Klasik
1. Tomáš Reha (SK)
2. Richard Csató (hUN)
3. lukáš Mrzena (CZ)

Kategória Open senior
1. Marek Černý (CZ)
2. Dávid Černík (CZ)
3. Jiří Stanzel (CZ)

Kategória MX 65
1. Adam helik
2. Mário had
3. Braňo Matkuliak

Kategória MX Amatér
1. Jakub Kostelanský
2. Enriko Filip Revesz
3. Róbert lacko

Kategória MX 2 Hobby
1. Martin Blaško
2. Tomáš Augustín
3. Patrik Kováčik

Kategória MX 1 Hobby
1. Richard Géze
2. libor Kováčik
3. Michal Kozár

Kategória MX Junior
1. Matúš Tomala
2. Jakub Taláš

Kategória Veterán
1. Róbert Berka (CZ)
2. Juraj Klampárik (SK)
3. Oliver Klampárik (SK)

Kategória Open elit
1. Patrik Fulír (SK)
2. Jakub Paulovič (SK)
3. Ján hladík (CZ)

Vložený závod 
Pionier klasik a špeciál

Kategória Pionier klasik
1. Juraj Jánošík 
2. Peter Greguš
3. Rastislav Gálik

Kategória Pionier špeciál
1. Marián Solnica
2. Martin Nádaský
3. Ján Sklienka

aby si aj oni mohli vyskúšať atmosféru 
závodov. Ďakujeme obci ladce za po-
moc pri zabezpečení týchto závodov a 
ďalej všetkým, ktorí priložili pomocnú 
ruku pri prípravách tohto podujatia. 
Dúfame, že sa to stane tradičným zá-
vodom u nás v MX park ladce.

3. Samuel Belanský

Kategória MX Open
1. Tomáš Barnošák
2. Boris Smatana
3. Pavol hudok

J. Mihálik


