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Školská akadémia potešila i poučila

Ladčianske hody - hody kultúrne

Podujatie, ktoré pripravila 
26. júna t.r. Základná ško-
la v Ladcoch pre všetkých, 
ktorí sa o dianie v tejto 
výchovnej inštitúcii zau-
jímajú, bola parádna pre-
zentácia činnosti školy. 
Mnohí ani len netušili, aký 
široký záber má výchovno-
-vyučovací proces, nepo-
znali mnohorakosť foriem 
a metód, ktorými pedagó-
govia pracujú. Na Školskej 
akadémii, kultúrnej, špor-
tovej a náučnej všehochu-
ti to všetci videli, počuli a 
pochopili.
Viac o tom na 9. strane píše 
Mgr. Šárka Adamcová. 

Hody, hodovať súvisí s 
pojmom hojnosť, najmä hoj-
nosť jedla. Chudobný sloven-
ský ľud v dávnej minulosti 
možnosťou hodovať po celý 
rok veľmi neovplýval, ale na 
hody si doprial.

LADECKÉ ZVESTI

foto: Mgr. Tomáš Struňák

V čísle:
Obecné zastupiteľstvo 
v máji a júni. 
Z matriky obce. 
Stav vo výbere daní a 
poplatkov. 
Rekonštrukcia budovy 
materskej školy. 
Perspektíva stromoradí 
v Ladcoch. 
Na ladčianskych 
hodoch. 
Zo života organizácií. 
2 strany farských správ 
„U nás“. 
Nové knihy v knižnici. 
Z kroniky obce. 
Čistenie potokov. 
Kompostovanie. 
Zo záveru školského 
roka a Školská akadé-
mia. 
Koniec a začiatok fut-
balových súťaží.

Ako životná úroveň stúpala, 
ustupoval čiastočne „gastro-
nomický efekt“ a pozornosť 
sa venovala viac spoločenskej 
a kultúrno-zábavnej stránke. 
V ostatných desaťročiach je 
to tak aj u nás. Teší nás účasť 

Ladčanov a ich hostí na po-
dujatiach, ktoré pre nich ino-
vatívni a pracovití organizá-
tori pripravujú. 
O ladčianskych hodoch na 
strane číslo 5 informuje Do-
minik Koštialik.
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Život  v  obci

Eliška Baráthová
Lucia Chlebová

David Gabriel Galanský

Blahoželáme rodičom, deťom 
prajeme zdravé a šťastné detstvo.

Štefan Beňo (68)
Ján Turza (61)

Dušan Essender (58)
Ján Grečný (47)

Milan Ďurovec (54)
Marta Martináková (66)
Alžbeta Adamcová (91)

So smútkom sme prijali sprá-
vu o úmrtí našich spoluobča-
nov. Spolucítime s pozostalý-
mi a vyslovujeme im sústrasť. 

90 rokov
Mária Orihelová (16. 8. 1925)

85 rokov
Mária Klvaňová (15. 8.  1930)

80 rokov
Mária Abrahámovská 

(17. júl 1935)
Jozefína Zahradníková 
(19. september 1935)
Margita Martináková 
(22. september 1935)

Jubilantom blahoželáme a 
do ďalších rokov im prajeme 
zdravie, porozumenie a lásku.

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Ďalšie číslo vyjde dňa 9. októbra 
2015. Na jeho stránkach opäť 
nájdete články o zasadaní obec-
ného zastupiteľstva, mená novo-
narodených detí i tých, ktorí nás 
navždy opustili. Prečítate si aj 
správy z diania v kultúre, športe 
a v spoločenských organizáci-
ách. Pozrieme sa do minulosti v 
rubrike „Z kroniky obce“ a pred-
stavíme vám naše školy po za-
čiatku školského roka. Súčasťou 
bude opäť dvojstrana farského 
spravodajcu „U nás“. 
Ospravedlňujeme sa za týžden-
né oneskorenie 4. čísla LZ. Stalo 
sa tak pre celozávodnú dovolen-
ku v tlačiarni ASSA.

Dňa 17. júla sa ukončili práce na 
zateplení budov Materskej ško-
ly v našej obci. Počas preberania 
dokončeného diela bola spoloč-
nosť, ktorá zateplenie realizovala, 
upozornená na drobné nedorob-
ky a neporiadok v okolí stavby. 
Pracovníci sa zaviazali do konca 
júla všetky nedostatky odstrániť a 
odovzdať prácu tak, aby sme boli 
všetci spokojní. 
Zároveň pracovníci obecného 
úradu odstraňujú nedostatky, 
ktoré neboli zahrnuté do projektu 
zateplenia škôlky z dôvodu ob-
medzenej výšky dotácie na pro-
jekt. V súčasnej dobe vybúrali pre-
padajúce sa prístupové schody do 
administratívnej budovy a ďalším 
krokom budú opravy okapových 

Materská škola v novom šate

Po kontrole plnenia uznesení z aprílového 
zasadania schválili finančné príspevky pre 
organizáciu Dňa detí a rodiny, pre účast-
níčku svetového finále programu Odysea 
mysle v USA a pre usporiadateľa motokrosu 
pitbike na sezónu 2015 v Tunežiciach.
Rozsiahly bod programu bolo schválenie 
návrhu VZN o určení výšky dotácie na pre-
vádzku školských zariadení. Pritom doplnili 
VZN o nové zariadenie - súkromnú Základ-
nú umeleckú školu, ktorá v Ladcoch začne 
činnosť od 1. septembra 2015.
K návrhu z minulého zasadania o prevádz-
kovom poriadku pohrebiska boli pripo-
mienky, ktoré poslanci prerokovali a schválili 
zmenu. Od 1. januára 2016 bude poplatok 
za nájom hrobky 120 eur na dobu 20 rokov. 
Ekonómka Obecného úradu Ing. Alena Čer-
notová predložila návrh záverečného účtu 
obce za rok 2014. Poslanci návrh schválili. 
V ďalších bodoch programu poslanci schvá-
lili niekoľko nájmov obecných pozemkov 
občanom Ladiec. 
Zastupiteľstvo súhlasilo s predloženým ná-
vrhom štúdie na rekonštrukciu Záhradnej 
ulice v súvislosti s výstavbou rímskokatolíc-
keho kostola. 
Poslanci zobrali na vedomie podanie ži-
adosti na Centrum podpory o pridelenie 
bezplatného prebytočného štátneho ma-
jetku - osobné vozidlo SUV Nissan X-Trail. 
Ing. Monika Števánková, predsedníčka 
komisie životného prostredia informova-

Z deväťčlenného zastupiteľstva sa zišlo sedem poslancov. 
Prerokovali obsiahly program a prijali uznesenia.

Narodené deti

Opustili nás

Jubilanti
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Zo zasadania obecného zastupiteľstva
21. mája 2015

5. číslo Ladeckých zvestí

la zastupiteľstvo o možnosti získať sumu 
30 000 eur z Recyklačného fondu na nákup 
zberných nádob na triedený zber odpad-
kov (sklo, plasty, kov). Obec sa financo-
vania zúčastní 5-timi % z celkovej sumy. 
V súčasnosti sa uskutočňuje v spolupráci 
s obcou Beluša projekt orientovaný na 
zhodnocovanie odpadov - technológia a 
technika. 
Potom sa zastupiteľstvo zaoberalo žiado-
sťou na poskytnutie priestorov pre Farskú 
charitu Ladce. Poslanci konštatovali, že v 
tomto čase obec takýto priestor nemá k 
dispozícii.
Starosta obce informoval poslancov za-
stupiteľstva o výsledkoch prieskumu sta-
vu stromov rastúcich na Cementárskej a 
Záhradnej ulici, ktorý vykonal odborník 
- arborista. Podrobnejšie o tom píšeme v 
osobitnom článku tohto čísla Ladeckých 
zvestí. 
Posledným bodom programu zasadania 
boli pripomienky a návrhy poslancov. Ing. 
Monika Števánková žiadala skontrolovať 
stav stromov v Materskej škole, pýtala sa, 
kedy sa bude asfaltovať Cementárska ulica 
a doporučila vypracovať rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva. Bohumil Turza 
upozornil na potrebu vyčistiť rigol vedľa 
cesty na kopanice v Horných Ladcoch. 
Starosta obce vysvetlil postup prác na 
opravách ciest po dobudovaní kanalizácie 
a vodovodu.

chodníkov, ktoré sú (podobne ako 
schody) poznačené „zubom času“. 
Veľa práce nás však čaká na opra-
ve elektroinštalácie. Je potrebné 
vymeniť vypínače, dokúpiť poško-
dené svietidlá a namontovať ich. 
Na záver opraviť rozvody elektric-

foto: Mgr. Miroslav Lipták

kého prúdu, ktoré sú v mnohých 
prípadoch v havarijnom stave. 
Napriek množstvu práce verím, 
že nový školský rok začne pre na-
šich najmenších už bez asistencie 
robotníkov a deti sa budú môcť 
nerušene hrať v okolí ich „novej“ 
škôlky.      

Ing. J. Koyš, starosta obce



Život  v  obci

Daň z nehnuteľností
predpis dane z nehnuteľností 
na rok 2015 - 130 837 €
nedoplatky za minulé roky 
(stav k 31.12.2014) - 8 316 €
Doteraz bolo vybraté celkom 
51 584,57 €, čo predstavuje 
fyzické osoby (občania) 69 % 
a právnické osoby (podnika-
telia) 33 %.

Daň za psa
predpis dane za psa na rok 
2015 - 1 843,86 €

Po kontrole uznesení z aprílovej 
schôdze zastupiteľstva preroko-
vali stanovisko hlavnej kontro-
lórky obce k záverečnému účtu 
obce, ktorý prijali a rozhodli, že 
finančné prostriedky 4 115 eur 
použijú do rezervného fondu. 
Poslanci si vypočuli informáciu 
o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 
2015 a schválili zvýšenie:
- bežných príjmov o 11 250 eur
- príjmov finančných operácií o 
27 412 eur.
O také isté sumy schválili aj vý-
davky v týchto položkách. 
Potom predložila správu o činnos-
ti za 1. polrok 2015 hlavná kontro-
lórka obce a súčasne aj plán čin-
nosti na 2. polrok 2015. Poslanci 
oba materiály zobrali na vedomie. 
V ďalšom bode programu Alena 
Suchárová, referentka obecného 
úradu, podala informáciu o vý-
bere daní a poplatkov do 18. júna 
2015. (podrobnejšie v inom člán-
ku tohto čísla Ladeckých zvestí). 
Poslanci jej uložili, aby na najbliž-
šom zasadaní obecného zastu-
piteľstva predložila podrobnejší 
zoznam dlhodobých neplatičov. 
Členovia zastupiteľstva schválili 
podanie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci projek-
tu Modernizácia verejného osvet-
lenia v Ladcoch, v čom sa počíta 
aj so spolufinancovaním obcou. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie informáciu starostu 
obce, aby sa Ladce stali členom 
občianskeho združenia MAS - Vr-
šatec. Členmi je už 21 obcí z okre-

Ladčania nechcú utečenecký tábor Júnové zasadanie 
obecného zastupiteľstva

Stav vo výbere daní a poplatkov v obci

Na iniciatívu Rádu Milosrdných 
sestier svätého Vincenta z Pauly, 
osobitne provinciála ThDr. Jaro-
slava Jaššu, PhD., CM vybudovať 
v Ladcoch v priestoroch kaštieľa 
utečenecký tábor reagoval sta-
rosta obce Ing. Jaroslav Koyš 
zamietavým stanoviskom v re-
lácii televízie JOJ a osobitným 
listom provinciálovi tohto rádu. 
V úvode píše:
„Vzhľadom na informáciu, ktorú 
sme dostali od Vás na našom 
stretnutí 3. 7. 2015 na Obecnom 
úrade v Ladcoch, vyzývam Vás 
v mene svojom, ako aj všetkých 
obyvateľov našej a aj okolitých 
obcí, aby ste zastavili všetky ak-
tivity smerujúce k vybudovaniu 
tábora pre sýrskych utečencov v 
obci Ladce.“
V liste spomína bezpečnostné ri-
ziko pre blízku materskú školu a 
odborné učilište. 
Ďalej nabáda upriamiť  aktivity 
na obnovu kaštieľa a parku, na 
sociálnu oblasť - pre občanov 
Ladiec. 
(list v úplnom znení je na webo-
vej stránke obce: www.ladce.sk)

Petícia občanov obce Ladce 
proti zriadeniu dočasného 
utečeneckého tábora v areáli 
kaštieľa v Ladcoch:
Na základe informácie starostu 
obce (v polovici júla 2015) o mož-
nosti vybudovania tábora pre 
sýrskych utečencov v obci Ladce, 
vznikla spontánna myšlienka vy-
užiť petičné právo (podľa zákona 
č. 85/1990 o petičnom práve) a 
vyjadriť tak svoj nesúhlas s tým-
to zámerom. Petičné hárky môžu 
podpísať oprávnení voliči z obce 
Ladce. Do konca augusta 2015 

Medaila k 70. výročiu oslobodenia obce
V minulom čísle Ladeckých zvestí sme 
písali o udelení pamätnej medaily k 70. 
výročiu oslobodenia. Dnes uverejňuje-
me diplom k vyznamenaniu znejúci 
na obec Horné Ladce. Ide skutočne o 
vypálenie Horných Ladiec (34 domov) 
dva týždne pred oslobodením Ladiec 
a Tunežíc. 
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sú petičné hárky k dispozícii v 
cementárni na vrátnici, na obec-
nom úrade a v novom obchode 
na križovatke. Ku dňu 4. 8. 2015 
bolo podpísaných viac ako 1 100 
občanov. 
V zákone o petičnom práve nie 
je stanovené, koľko podpisov je 
potrebných na to, aby bola petí-
cia úspešná. Avšak podľa zákona 
479/2010 (úplné znenie záko-
na Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní), § 11a ods. 1, písm. c), sa pod 
petíciu za vyhlásenie miestneho 
referenda musí podpísať aspoň 
30% oprávnených voličov.
Petičný výbor ďakuje občanom za 
podporu petície. 

Mgr. Miroslav Sňahničan,
predseda petičného výboru

sov Ilava a Trenčín. 
Potom starosta obce oboznámil 
poslancov o stretnutí so zástupca-
mi rehoľných sestier Spoločnosti 
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta 
z Pauly. Pri tejto príležitosti sa rie-
šila aj otázka päťročného nepla-
tenia dane z nehnuteľností. Re-
hoľné sestry oboznámili starostu 
so zlou finančnou situáciou rádu 
a požiadali o odklad, pretože kaš-
tieľ aj park chcú predať. Poslanci s 
odkladom súhlasili. 
Na základe prieskumu, ktorý ro-
bila poslankyňa Mgr. Beáta Kole-
nová, poslanci schválili zotrvanie 
v Prima banke Slovensko, a.s. za 
podmienky vypracovania Dodat-
ku k úverovej zmluve so zapraco-
vaním zmien v prezentovanej po-
nuke na zníženie úrokovej sadzby 
úveru. 
Zasadanie skončilo pripomienka-
mi a návrhmi poslancov (Bohumil 
Turza, František Meliš, Ing. Ján 
Abrahámovský). Na dopyty od-
povedal starosta obce. Vysvetlil 
postup čistenia potokov, prípra-
vu projektovej dokumentácie 
kanalizácie na ulici Tajovského. 
Oznámil, že od 1. septembra 
2015 otvoria novú triedu v Mater-
skej škole pre deti 2,5 a 3 ročné. 
Od 1. júla t.r. nastúpia pracovať 
na Obecný úrad Ladce na 9 me-
siacov upratovačka a pomoc-
ná administratívna sila v rámci 
podpory miestnej a regionálnej 
zamestnanosti. Budú poberať 
príspevok z Úradu práce sociál-
nych vecí a rodiny. 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch malo svoje riadne zasadanie 
18. júna 2015. Za účasti 7 poslancov ho viedol starosta obce Ing. 
Jaroslav Koyš. 

nedoplatky za minulé roky 
(stav k 31.12.2014) - 623,70 €
Doteraz bolo vybraté celkom  
1 435,50 €, čo predstavuje  77%.

Poplatok za vývoz pevného 
domového odpadu
predpis na rok 2015 - 51 154 €
nedoplatky za minulé roky 
(stav k 31.12.2014) - 10 000 €
Doteraz bolo vybraté celkom 
33 903 €, čo predstavuje 66 %.

V polovici júna 2015 bol stav vo výbere daní a poplatkov 
v obci Ladce približne rovnaký ako za porovnateľné obdo-
bie roku 2014.

V archívoch uvádzajú obec Horné Lad-
ce ako obec preto, lebo Miestny ná-
rodný výbor v Ladcoch pri prieskume 
odbojových orgánov v roku 1946 uvie-
dol, že nacisti vypálili Horné Ladce, čo 
archívni pracovníci pokladali za obec. 
Nie je to až taká chyba, veď vypálené 
boli skutočne Horné Ladce.

Stanovisko k otázke umiest-
nenia utečencov v Ladcoch:
Drahí bratia a sestry... Misijná 
spoločnosť v spolupráci  s inými 
dobročinnými organizáciami sa 
rozhodla vzhľadom k danej situá-
cii nepokračovať v myšlienke  zria-
denia utečeneckého tábora v Lad-
coch. Budeme hľadať iné riešenia. 

S kresťanským pozdravom 
ThDr. Jaroslav Jaššo, PhD., CM, 
provinciál misijnej spoločnosti na 
Slovensku.



Arborista skúmal a varuje

Čistili Slatinský potok
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Obecný úrad dal skontrolovať stav stromov na Cemen-
társkej ulici a Záhradnej ulici. Odborný prieskum vyko-

nal arborista Pavol Kuliha po stránke fyziologickej vitality, zdra-
votného stavu, prevádzkovej bezpečnosti a perspektívy stromu.

V určení perspektívy sú tri stupne: 
stupeň P: dreviny sú strodnodobo-
vo perspektívne, stupeň K: dreviny 
sú krátkodobo perspektívne. Sú to 
dreviny, ktoré majú výrazné znaky 
znižujúce ich dlhodobú perspektí-
vu. A stupeň N: dreviny neperspek-
tívne a havarijné. 
Arborista preskúmal osobitne ka-
ždý zo 78 stromov a urobil popis 
jeho stavu. Hodnotenie nie je príliš 

priaznivé, ale poučné a pomôže 
pre budúcnosť stanoviť spôsob ich 
ochrany. Je to zodpovedná úloha, 
veď v osemdesiatych rokoch bola 
obec Ladce práve vďaka tejto časti 
obce a parku pokladaná za „naj-
zelenšiu obec“ v okrese Považská 
Bystrica. 
Pre dobrú informovanosť uvádza-
me záverečnú časť hodnotenia ar-
boristu Pavla Kulihu z Parkservisu 
Púchov.

Cieľom inventarizácie bolo zhod-
notiť stav stromov rastúcich na 
Cementárskej ulici a Záhradnej uli-
ci v obci Ladce. Hodnotenie súčas-
ného stavu drevín bolo prevedené 
vizuálnou metódou hodnotenia 
nadzemných častí rastlín, použitá 
bola štandardná metodika pre sa-
dovnícke hodnotenie drevín. 
Z dôvodu lepšej orientácie a lo-
kalizácie priamo v teréne boli na 
jednotlivé stromy vo výške cca 3 
m umiestnené plastové štítky. Na 
Cementárskej ulici s poradovými 
číslami 1 - 58. Na Záhradnej ulici s 
poradovými číslami 59 - 78.
Všetky dreviny na Cementárskej 
ulici sme hodnotili ako krátkodo-
bo perspektívne, ktoré majú znaky 
znižujúce ich dlhodobú perspektí-
vu na stanovišti. Je to spôsobené 
najmä tým, že stromy rastú vo 

380 záujemcov o domáce kompostovanie

„Chráňme životné prostredie, znižujme čierne skládky a 
množstvo komunálneho odpadu, separujme, trieďme, recyk-
lujme, udržme si súčasnú výšku poplatku za smeti.“

V polovici júna Vám osobne alebo do poštových schránok čle-
novia a dobrovoľníci Komisie pre životné prostredie porozdávali 
dotazníky na domáce kompostéry, ktoré ste mohli podľa vlastné-
ho uváženia odovzdať do konca júna 2015 na obecný úrad. Tri-
stoosemdesiat záujemcov o domáce kompostovanie odovzdalo 
vyplnený dotazník. Ďalším krokom, ktorý je potrebný na získanie 
dotácie z projektu „Predchádzanie vzniku odpadov“, je založenie 
združenia obcí Beluša, Košeca a Ladce. Toto združenie by bolo ako 
oprávnený žiadateľ na poskytnutie dotácie na zakúpenie kom-
postérov. Termín na podanie žiadosti je 1. október 2015. Do tohto 
termínu ešte musí obec Ladce vypracovať dotazníky o nakladaní s 
biologickými odpadmi a iné štatistické údaje o odpadoch v našej 
obci. 
Základom pre vypracovanie dobrého projektu budú už spomí-
nané získané údaje z dotazníka, ktorý sme dostali spätne od vás 
občanov a naše podklady z obecnej evidencie a zo štatistiky. 
Veríme, že projekt bude úspešný a pomôže nám chrániť životné 
prostredie, ušetrí financie a dodržíme novým zákonom stanovené 
podmienky.                                                 Komisia pre životné prostredie

Oba potoky pretekajúce našou 
obcou - Slatinský i Lúčkovský sú 
trvalým problémom. Často nízky 
stav vody a pomalý tok vytvárajú 
možnosti zanášania a bujného 
rozmnožovania rastlín. Riešenie 

Ž ivotné prostredie

vymedzenom koreňovom pries-
tore, ohraničenom konštrukciou 
vozovky, korytom potoka v tesnej 
blízkosti chodníka. Tento nedo-
statočný prekoreniteľný priestor 
a stavebné konštrukcie obmed-
zujú zaradiť dreviny do skupiny so 
strednou až dlhodobou perspek-
tívou. Do budúcnosti je potrebné 
rátať s tým, že tie najvitálnejšie 
jedince, svojím hrúbkovým prírast-

kom kmeňa a koreňov budú po-
škodzovať konštrukciu chodníka a 
koryta potoka. 
Ďalším závažným problémom 
na drevinách, ktorý má vplyv na 
zdravotný stav a ďalšiu perspektí-
vu je nevhodný rez. Na veľkej časti 
drevín boli v minulosti nesprávne 
odrezané konáre s veľkým prie-
merom. Rany s takýmto veľkým 
priemerom nedokáže strom zaceliť 
a vznikajú dutiny, z ktorých po-
stupuje hniloba a spôsobuje roz-
klad drevnej hmoty. Veľkosť, stav 
a vplyv dutiny na prevádzkovú 
bezpečnosť stromov nedokážeme 
vizuálnou metódou určiť. Do bud-
úcnosti odporúčame vypracovať 
projekt obnovy stromoradia, kto-
rý by v postupných krokoch riešil 
výmenu tých najneperspektívnej-
ších a prevádzkovo nebezpečných 
drevín. Nová výsadba by mala byť 
realizovaná postupne a dreviny pri 
výsadbe situované niekoľko met-
rov smerom ku vozovke, a to z dô-
vodu väčšieho voľného priestoru 
pre prekorenenie. 
Na Záhradnej ulici je situácia po-
dobná, lipy rastú v tesnej blízkosti 
komunikácie, kde sú poškodzova-
né cestnou premávkou. Na časti 
drevín bol minulý rok uskutočnený 
redukčný rez. 
Vzhľadom k tomu, že v obci Ladce 
je cementáreň, ktorá je zdrojom 

foto: Mgr. Miroslav Lipták

pre budúcnosť sa vidí v rekon-
štrukcii korýt, teraz iba neustále 
pracné a nákladné čistenie. To je 
fakt, ktorý vychádza zo súčasných 
materiálnych možností. 
V júni a v prvej polovici júla sa 
čistil Slatinský potok od Základ-
nej školy po vyústenie do kanála 

Vodnej elektrárne. Pri čistení sa 
použili mechanizmy Považskej 
cementárne, a.s., Obecného úra-
du a hasičská striekačka. Za dob-
rú prácu môžeme poďakovať pra-
covníkom cementárne, členom 

pracovnej skupiny obecného 
úradu a hasičom. Vyčistený úsek 
meria viac ako 200 metrov. Z dna 
vybrali veľké množstvo nánosu-
-bahna a rastlín, posledný úsek 
ručne. 
Čistenie bude pokračovať, keď 
budú k dispozícii mechanizmy.

znečistenia ovzdušia, odporúča-
me existujúce stromy s dobrou per-
spektívou a zdravotným stavom 
čo najdlhšie zachovať na stanovi-
šti. Stromy dokážu svojím listovým 
aparátom zachytiť veľké množstvo 
prachu a tak prispieť ku zlepšeniu 

životného prostredia. Údržbu stro-
mov odporúčame zveriť arboristic-
kej firme, aby na stromoch nevzni-
kali poškodenia, ktoré budú mať v 
budúcnosti negatívny vplyv na ich 
zdravotný stav a statické pomery.

foto: Mgr. Miroslav Lipták



Napriek horúčave bol o hody 
veľký záujem
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Na hodové slávnosti do Tunežíc a Horných Ladiec 
všetkých srdečne pozývajú organizátori. 

Tešíme sa na vašu účasť a vopred ďakujeme, že po-
máhate udržiavať tradície, ktoré sa, žiaľ, čoraz viac 
strácajú spolu s myslením a konaním súčasníkov.

Aj napriek veľkým hor-
účavám sa v sobotu pred 
DK stretlo veľké množstvo 
ľudí, prevažne z Ladiec. 
Bolo však vidieť aj ľudí z 
okolitých miest a obcí. V 
sobotu začínal program 
krátko po 16-tej hodine 
spoločným vystúpením 
dychovej hudby Ladčanka 
a hudobnej skupiny Fo-
netik. So svojím pestrým 
programom vystúpili aj 
tanečníci skupiny country 
tanca - Colorado zo Žiliny. 
Vo svojich troch vstupoch 
predviedli veľmi pekné 
tanečné vystúpenie a zasl-
úžili si veľký potlesk. 
Veľkým lákadlom bola 
aj tradičná hodová tom-
bola, ktorá je každý rok 
bohatšia a zaujímavejšia. 
Prvú cenu, dámsky retro 
bicykel (bola v hodnote 
350 €), venovali ladčianski 
drevári: firma Drevopal a 
Peter Chovanec. Za ďal-
šie ceny ako elektronika, 
víkendový pobyt, rôzne 
poukážky, reklamné pred-
mety a veľa zaujímavých 
cien ďakujeme všetkým 
sponzorom, ktorí podpo-
rili hodovú tombolu. Na 
svoje si prišli hlavne deti. 
Boli pre nich pripravené 
nafukovacie atrakcie, jazda 
na koňoch a detské kino. V 
stane pri obecnom úrade, 
kde sa celý deň premietali 
rozprávky, sa deti moh-
li nakrátko schovať pred 
slnkom. Prítomní hostia si 
pochutili na pečených klo-
báskach, kapustnici a na 

Hodové s lávnost i

výbornom poľovníckom 
guláši. Pravý poľovnícky 
guláš varili naši priatelia zo 
Šoporne, ktorí sa pravidel-
ne zúčastňujú aj na súťaži 
o Ladecký kotlík. 
Večer, po zotmení, si v 
letnom kine asi 400 ľudí 
pozrelo dielo dnes už zná-
meho filmového tvorcu, 
nášho rodáka Mira Rema, 
ktorý osobne prišiel uviesť 
svoj film a pozdraviť prí-
tomných občanov. Prisľú-
bil, že o rok príde predsta-
viť svoj ďalší pripravovaný 
film, ktorý dokumentuje 
kultúru na Slovensku. 
Po skončení filmu pokračo-
vala vonku hodová zábava 
so skupinou Fonetik až do 
skorých ranných hodín. 
Hodová nedeľa začala svä-
tou omšou, neskôr boli na 
ihrisku hasičské preteky. 
Bol to už 6. ročník súťaže 
o putovný pohár Považ-
skej cementárne, a.s., na 
ktorom sa zúčastnilo viac 
ako 30 družstiev. Podvečer 
bol na ihrisku priateľský 
futbalový zápas Ladce - 
Lednické Rovne (1 : 4).
Návštevnosť podujatí bola 
počas týchto dvoch dní 
veľmi dobrá, prítomní ob-
čania boli spokojní a or-
ganizátori sa tešili z pocitu 
dobre vykonanej práce. 
To sú skutočnosti, ktoré 
nás motivujú a dodávajú 
energiu pripravovať a or-
ganizovať podujatia pre 
občanov Ladiec všetkých 
vekových kategórií. 

Dominik Koštialik

Počas hodového víkendu, 18. a 19. júla 2015 Ladce 
žili oslavami a športom. 

6. septembra 
Tunežice

13. septembra 
Horné Ladce

foto: Maroš Štefula



Súťaže v hasičskom 
športe

Starostlivosť o členov 
SZZP je príkladná

Na 6. ročníku hasičskej sú-
ťaže o putovný pohár Po-
važskej cementárne, a.s. sa 
i napriek horúčave zúčast-
nilo 14 ženských a 19 muž-
ských družstiev. Medzi že-
nami nechýbali najlepšie, 
vrátane súčasných majste-
riek Slovenska z Nosíc. 
V dobre organizovaných 
pretekoch boli na prvých 
troch miestach tieto vý-
sledky:

1. Ihrište (výsledný čas 
17,73)
2. Nedašova Lhota (17,93)
3. Nosice (19,73)
(Ladce skončili na 6. mies-
te.)

1. Stupné (13,93)
2. Nosice (14,25)
3. Streženice (15,16)
(Ladce skončili na 8. mies-
te.)

Hasičské preteky vhodne 
doplnili atmosféru hodo-
vých slávností, za čo treba 
poďakovať organizátorom 
- ladčianskym hasičom.

Dňa 19. júla t.r. ožilo pomocné 
ihrisko TJ Tatran cementárne 
nadšencami hasičského športu.
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DHZ v Ladcoch opäť 
prihlásil svoje ženské druž-
stvo do Slovensko-morav-
skej hasičskej ligy.
Súťaž sa začala prvým ko-
lom 6. júna t.r. v Krásne za 
účasti 33 mužských a 12 
ženských družstiev. Naše 
dievčatá skončili na 8. 
mieste. 
Postupne sa konali jed-
notlivé kolá na rôznych 
miestach: v Moškovci (7. 
miesto), v Lehote pod Vtáč-
nikom (5. miesto), v Ihrišti 
(8. miesto), v Lednických 
Rovniach (11. miesto).
Výborné druhé miesto zís-
kalo družstvo žien z Ladiec 
na krajskej súťaži Trenčian-
skeho kraja, ktorá sa kona-
la v Košeci. 
Okrem toho sa zúčastňo-
vali na tradičných poháro-
vých súťažiach, kde získali 
druhé i tretie miesta. Boli 
to súťaže v Hornej Brezni-
ci (nočná súťaž), v Brvništi, 
Streženiciach, v Malej Byt-
či, Visolajoch. Časť článku 
o ženskom družstve DHZ 
je podľa týždenníka MY 
(Obzor).

Ladčianski turisti v Slovenskom raji

Turistický oddiel ZO Slovenského zväzu tech-
nických športov cementáreň Ladce usporiadal dňa 
20.06.2015 turistický pochod v Slovenskom raji. 
43 turistov sa autobusom doviezlo do obce Hrabuši-
ce, časť Podlesok. Odtiaľ sa začala za krásneho počasia 
pešia turistika okolo rieky Hornád, ďalej cez Prielom 
Hornádu a cez Kláštorskú roklinu na Kláštorisko (839 
m nm). Z Kláštoriska po hodinovej prestávke vynúte-
nej letným dažďom, turisti pokračovali na Tomášov-
ský výhľad a odtiaľ znova okolo Hornádu do turistic-
kého centra Čingov. Celková dĺžka trasy bola 18 km s 
výškovým prevýšením asi 500 m. Zo Slovenského raja 
sa spokojní turisti vrátili v neskorých hodinách. 

Ing. Jozef Remo, predseda SZTŠ

Poľovníctvo nie je len 
lov, ale predovšetkým 
starostlivosť o zver. S 
tým, okrem kŕmenia, 
súvisí starostlivosť o rôz-
ne zariadenia a samotnú 
prírodu, v ktorej zver žije 
a poľovníci sa pohybujú. 
Pre tri desiatky členov 
Poľovníckeho združenia 
„Bukovina“ je to úloha 
nemalá, veď ich revír má 

Činnosť ZO v tomto roku je 
opäť bohatá v oblasti sta-
rostlivosti o zdravie a kon-
díciu členov, družobnú 
činnosť s tradičnými orga-
nizáciami v regióne i kul-
túrno-spoločenský život. 
V mesiaci máj sme spolu 
so ZO Dubnica usporiadali 
zájazd na kúpanie do Veľ-
kého Medera, kde sa zú-
častnilo 21 našich členov. 
Dňa 15.5.2015 sa 15 čle-
nov zúčastnilo posedenia 
pri príležitosti Dňa matiek, 
ktoré usporiadala ZO Pú-
chov v Streženiciach. Od 
25.5. do 31.5. absolvovalo 
11 členov rekondičný po-
byt v Hornom Smokovci 
v penzióne „Poľana“. Po-
čas tohto pobytu si boli 
pozrieť mesto Košice a 
Levoču. Dňa 19.6.2015 
súťažilo 14 členov na VII. 
ročníku Športových hier 

Organizácie  •  Spolk y  •  Združenia

ženy

Muži

Užitočné akcie poľovníkov
2 680 hektárov. 
Poľovníci tohto združe-
nia urobili v jarných a 
letných mesiacoch toho 
veľa užitočného. Vyčis-
tili poľovnícke cestičky, 
upravili krmelce a ďal-
šie práce. Zaujalo nás 
aj to, že upravili lavičky 
a priestor na „Pajte“ (na 
obrázku brigádnici po 
vykonanom diele).

zdravotne postihnutých 
detí, mládeže a dospe-
lých, ktoré usporiadala ZO 
Pruské spolu s OR Ilava v 
obci Tuchyňa. Súťažilo sa 
v streľbe zo vzduchovky a 
v trojboji (kop na bránku, 
hod šípkami na cieľ a hod 
granátom na cieľ). Náš 
člen Štefan Sakala obsa-
dil 1. miesto v streľbe zo 
vzduchovky. 
Dňa 20.6.2015 sa bolo 
23 členov kúpať vo Veľ-
kom Mederi, zájazd sme 
usporiadali spolu so ZO 
Dubnica nad Váhom. Na 
kultúrno-spoločenskom 
posedení v Košeckom 
Veľkom Podhradí sa zú-
častnilo 14 našich členov. 
Dňa 1. augusta 2015 bolo 
posedenie pri hudbe a gu-
láši v reštaurácii „U Rada“ v 
Ladcoch. 

Milan Rafaj, predseda



Modlitba 

Na úvod

Bože!
Nauč nás byť schopnými po-

vedať tak ako Tvoj Syn:
„Nie moja vôľa, 
ale Tvoja vôľa.

Nie ako ja chcem, 
ale ako Ty chceš.“

Otče pomôž nám prosím veriť,
že bez Teba nezmôžeme veľa.
Pomôž nám vidieť, že život s 
Tebou je radostnejší ako život 

bez Teba.

Volám sa Pavol Turza, pochá-
dzam z nedaľekého Púchova, 
teda súčasné pôsobenie vo 
farnosti  je ovplyvnené aj tým, 
že prostredie mi je  veľmi blízke 
mentalitou, kultúrou, zvykmi. 
Farnosť Ladce je teda prvým 
miestom počas môjho účin-
kovania, ktoré sa nachádza v 
blízkosti môjho rodiska. V mi-
nulosti som pôsobil ako kaplán 
v Kysuckom Novom Meste, v 
Diviakoch, Trenčíne, Čadci-Ký-
čerke, v Konskej a ako správca 
farnosti 7 rokov v sídliskovej 
farnosti Žilina-Hájik. No a teraz 
som bol menovaný za farára 
biskupom Mons. Tomášom Ga-
lisom sem, do Ladiec.
Položili ste mi zopár otázok, 
na ktoré som odpovedal:

Pán farár, aké máte očakáva-
nia v našej farnosti?
V prvom rade si treba uvedomiť 
ako dnes Cirkev vníma farnosť, 
a aké skutočnosti dáva do po-
predia čo sa týka pastorácie 
samotnej farnosti. Je to systém 
spoločenských vzťahov, teda 
každá farnosť je miestom, kde 
človek rozvíja svoje vzťahy s 
Bohom, aj s inými ľudmi. Mala 
by fungovať ako rodina, kde sa 
každý cíti milovaný, akceptova-
ný,nie obmedzovaný. Človek by 
mal cítiť, že sem patrí, že táto 
rodina ho vie podržať, povzbu-
diť, pomôcť  každému nielen 
cez slová, ale hlavne skutka-
mi. Preto súčasná pastorácia 
sa zakladá na individuálnom 
prístupe k človeku, či je to die-

u nás ... č í s l o  1 2

Ladecký farský 
spravodaj

ťa, mladý človek, rodiny, starší 
ľudia, a to je aj moja predstava 
o pastoračnej činnosti v našej 
farnosti  Ladce.

Kto je váš obľúbený svätec, a 
je vašou inšpirácou?
Môj obľúbený svätý je Ján Pa-
vol II., ktorý svoju vieru nežil 
iba teoreticky, ale ju aj svojím 
životom dokazoval. Myslím,že 
zmenil životy mnohým ľudom 
cez svoje účinkovanie ako kňaz, 
biskup,a aj samotný pápež. 
Jeho častou výzvou bolo, aby 
sa ľudia nehanbili za evanjeli-
um.

Ste naklonený k spolupráci 
s inými Cirkvami? Napr. čo 
vravíte na nápad slúžiť eku-
menické modlitby v našej 
farnosti?
Pochádzam z prostredia, kde 
je veľa miešaných manželstiev 
(katolíci s evanjelikmi), preto 
ekumenické modlitby majú vý-
znam v tom, že sa rodiny stretá-
vajú a spoločne sa modlia za 
jednotu kresťanov. Ak by bola 
ochota aj z druhej strany, som 
otvorený pre takúto spoluprácu.

Pavol Turza

Prídu chvíle, keď ideme 
tam, kam nás zavedie osud 
a musíme sa rozlúčiť s tými, 
ktorí nás mali radi. Takáto 
chvíľa nastala aj v nedeľu 
29. 06. 2015, keď sme sa 
lúčili s naším duchovným 
otcom PhLic. Mariánom Ba-
bjakom. 

Milý duchovný otec Marián: 
Ďakujeme Vám za všetko, čo 
ste v našej farnosti urobili, za 
všetky duchovné slová, vždy 
otvorené dvere na fare, za 
rady pri našich problémov, 
za púte, na ktorých sme sa s 
Vami veľmi radi zúčastňova-
li. V našich srdciach a kronike 
farského spoločenstva vždy 
budete prvý, ktorý bol pri 
vzniku našej farnosti, ktorý 
začal s výstavbou kostola a 
prekonával s nami problémy 
a ťažkosti. Do ďalšej pasto-
račnej práce Vám prajeme 
veľa zdravia, Božieho požeh-
nania, darov a milosti Ducha 
Svätého, otvorenú ochran-
nú náruč Milostivej Matky a 

Správičky z farnosti
Výmena „stráže“ na našej fare

ochranu anjelom strážnym. 
Nech Vás vo Vašom novom 
pôsobisku žehná Boh. 
ĎAKUJEME!

A prišla chvíľa vítať u nás 
nového pastiera nášho far-
ského spoločenstva.
03. 07. 2015 sme u nás pri-
vítali odteraz už nášho du-
chovného otca PhDr. Pavla 
Turzu.

Milý duchovný otec Pavol: 
Vitajte v našom farskom spo-
ločenstve, ako náš pastier. 
Prijmite naše srdečné prianie 
veľa zdravia, Božieho požeh-
nania, darov a milosti Ducha 
Svätého, ochrannú a láskavú 
náruč našej nebeskej Matky a 
ochranu anjelom strážnym. 
Čaká Vás s nami na duchov-
nej ceste veľa práce, ale spo-
ločnými silami sa bude každá 
ťažkosť prekonávať ľahšie.

Vitajte v Ladcoch a cíťte sa 
ako doma.       

 veriaci Ladiec
Ilavský pán dekan Mgr. Peter Jurčík uviedol dňa 10. 07. 2015 oficiálne za 
správcu našej farnosti pána farára PhDr. Pavla Turzu.



Ďakujeme všetkým dobrým 
ľuďom, ktorí prejavili záujem o 
Farskú charitu v Ladcoch. Ďa-
kujeme, že ste na nás mysleli 
pri upratovaní skríň. Žiaľ, stále 
bojujeme s nedostatkom mies-
ta,  nemáme žiadne charitné 
priestory a nemáme kam dávať 
toto šatstvo. Preto na pondelok 
17.8.2015 vyhlasujeme jednod-
ňovú zbierku šatstva. V tento 
deň, môžete od 8.00 do 16.00 
hod nosiť k Janette Šedovej 
(0902 143 629) na dvor obuv a 
oblečenie-funkčné, čisté, najmä 
pánske, ale aj dámske a detské. 
(Môže to byť aj spodná bieli-
zeň, samozrejme hygienicky 
čistá.)  Veci, ktoré sa nerozdelia 
vo farnosti, budú na druhý deň 
odvezené do Domu charity sv. 
Vincenta v Žiline. Preto ak by 
ste potrebovali šatstvo, pokojne 
sa prihláste u dobrovoľníčok čo 
najskôr. Budeme diskrétne.  Tiež 
prosíme dobrovoľníkov, ktorí by 
mohli v ten deň prísť pomôcť 
preberať oblečenie, aby sa na-
hlásili. Ďakujeme.

Deň detí a rodiny Momentálne prebieha do 
15.8.2015 zbierka školských 
potrieb. Prosíme o zošity, písa-
cie potreby, farbičky, peračníky, 
aktovky, pravítka, ale aj tepláky, 
tenisky. Ak máte po deťoch za-
chovalé, je vám to ľúto vyhadzo-
vať, podarujte ich. 

Kontaktovať môžete osobne 
Janette Šedovú, Katku Filiačo-
vá, Emíliu Červenú, tel. č. 0948 
312 502, 0902 143 629 alebo 
email FCHLA@azet.sk

7.6.2015 sa FCH Ladce zapojila 
do príprav a organizácie Dňa 
detí a rodiny, zároveň prebie-
hala na tomto podujatí zbierka 
pre potreby FCH Ladce. Vyzbie-
ralo sa 93,00 €. Srdečne Pán Boh 
zaplať. 

V júni sa prerozdelilo nejaké šat-
stvo do rodín s deťmi a ženám v 
zlej situácii.
Priebežne sa zháňajú a roz-
deľujú hygienické pomôcky pre 
ležiacich pacientov. Ďakujeme 
všetkým zainteresovaným za 
snahu a ochotu.

Boh žehnaj všetkým, ktorí po-
máhate núdznym.

FCH Ladce

Občas mávam chvíľky, kedy si 
sadnem  na dvor a len tak pre-
mýšľam, o všeličom... nedávno 
som si uvedomila, že by mi ani 
vo sne nenapadlo, aby som sa 
živila ako opatrovateľka cho-
rých, starších ľudí. Vonkon-
com by mi neprišlo na um, čo 
všetko mi táto práca prinesie. 
Veľa driny, učenia, ale aj mno-
ho krásneho. Nezabudnuteľné 
chvíle, kedy sa pozerám do 
očí svojej klientke, ktorá má 
zopár úctyhodných krížikov 
na chrbte, snažím sa vidieť 
mladé dievča, plné nádejí a 
očakávaní, zvedavosti, čo jej 
život prinesie... Vidím mladú 
zaľúbenú ženu plnú ideálov... 
matku, ktorá  porodila svoje 
deti a s láskou i prísne ich vy-
chovávala, manželku, ktorá 
mala okrem radostí aj nemálo 
starostí. Toto všetko obe vie-
me aj bez vypovedaných slov. 
Neraz sa dojímam, ked vidím 
tú bezmocnosť, bolesť, ale aj 
vdaku v jej očiach... veľakrát  
mi potichu šepne: “dakujem“, 

Dnes o 
premýšľaní...
vtedy mám hrču v krku, mám 
čo robiť, aby moje slzy nezmá-
čali jej vráskavé líca, ktoré tak 
rada hladkám, jej staručké 
ruky, ktoré stískam vo svojich 
dlaniach... Vravím si, že nič sa 
nedeje len tak, bez dôvodu, 
asi je všetko Božia vôľa, a ja 
sa mám učiť príjmať situácie 
a ľudí tak ako prichádzajú, ved 
som ešte len uprostred tejto 
cesty...
Krásne dni Vám  praje Janette

Zo života ...

Seminár v Žiline

V polovici júna sme sa my, “chariťáčky“, opäť vybrali nabrať ro-
zumy a trochu si vymeniť skúsenosti medzi členky ostatných 
Farských Charít z našej diecézy. Tentokrát boli témou financie. 
Zaujímavú prednášku s praktickými radami sme spojili s dis-
kusiou, a veruže bolo o čom hovoriť, veď nás tam bolo neúre-
kom. Spoznali sme nové dobrovoľníčky z Pov. Bystrice, Novej 
Dubnice, dozvedeli sme sa ako a kde sa dajú zohnať peniažky 
pre potreby núdznych a na záver sme si ako podakovanie za 
dobrovoľnícku činnosť prebrali tričká s logom CHARITA+TY. 
Týmto stretnutím sme ukončili vzdelávacie semináre v rámci 
projektu  Mosty Charity.

Janette

V nedeľu 7. 6. 2015 sme pri 
KD v Ladcoch oslávili Deň detí 
a rodiny. Ani Elza, ani Olaf z 
rozprávky Ľadové kráľovstvo 
nezmiernili horúčavu, ktorá 

Duchovný recenzor: Pavol Turza,ladce@fara.sk
Zodpovedný redaktor: Janette Šedová Janušková, 
janette.sedova@azet.sk, 0902 143 629
Členovia redakčného tímu: Katka Filiačová, 
Mária Ježová, manželia Faturovci

panovala celý deň. Aj napriek 
tomu sme sa dočkali silnej 
účasti detí a celých rodín. Sr-
dečná vďaka všetkým, ktorí sa 
postarali o program, súťaže, 

stanovištia, hudbu, občerstve-
nie. Srdečná vďaka  za hmotnú 
i finančnú podporu zo strany 
sponzorov a spoluorganizáto-
rov. Ďakujeme všetkým rodi-
čom, babkám, dedkom, tetám, 

ujom a hlavne deťom, ktoré 
prišli. Ich spokojnosť, smiech a 
radosť sú pre organizačný tím 
najlepšou odmenou. 

Katka Filiačová



41 nových kníh v knižnici

Ladce - Dom kultúry, 26. 9.  sobota o 19:00 hod.
predpredaj: 12 €, 0908 920 919, 0905 197 201, 0911 132 480 a OÚ Ladce.
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Príspevok od rodičov na detský karneval 2015 v 
sume 254 eur sa použil na nákup literatúry pre deti 
do Obecnej knižnice v Ladcoch.

Spolu je to 41 kníh, čo je 
najväčší ročný nákup za 
posledných desať rokov. 
Knižnica a najmä detskí 
čitatelia ďakujú za vzácny 
dar. Knižnica sa obohatila 
o tieto zväzky kníh pre deti:
Od Johna Greena: Papiero-
vé mestá. Na vine sú hviez-
dy. Kam zmizla Aljaška.
Od J. Wilsonovej: To najhor-
šie na mojej sestre. Všade 
dobre doma najlepšie. 
Diela Francesca Simona: 
Pomsta grázlika Gaba. Gráz-
lik Gabo a živá mŕtvola. Gráz-
lik Gabo a upírska zombi.
Nick Arnold: Zatuchnutá 
archeológia.
Roal Dahl: Matilda.
Gabriela Futová: Poškoláci. 
Hľadám lepšiu mamu. Ne-
zblázni sa mamička. Doko-
nalá Klára. Naša mama je 
bosorka.
Od Kristy Bendovej: Opice 
z našej police. Osmijanko 
sa vracia. Ako Jožko pletko 
poplietol si všetko.
Knihy Márie Ďuríčkovej: 
Slncové dievčatko. O Jan-

Kultúra  a  spoločensk ý ž ivot

kovi polienkovi. Prešporský 
zvon.
Eduard Petiška: Rozprávko-
vý deduško. Rozprávková 
babička. Staré grécke báje 
a povesti.
Pribudli aj knižky S. M. Za-
varskej: Slovenské dejiny v 
obrazoch. 365 nápadov. Čo 
všetko vieš o prírode. 
Od Jean de la Fontaine si 
môžete vypožičať: Bájky. 
Bájky II. Ezopove bájky. 
Božena Nemcová: Rozpráv-
ky a povesti. Povesti o slo-
venských hradoch od Jána 
Domastu. Od spisovateľa 
Földa pribudli knihy: Zem. 
300 najznámejších postáv 
z histórie.
Ďalšie nové knihy v knižnici: 
Štefan Moravčík: Vese-
lé potulky po Slovensku, 
Marta Hlušíková: Strelec-
ké rozprávky, Ján Karafiát: 
Chrobáčiky, Ivet Dalmády: 
Kamaráti zvieratká, Anto-
nín Šplíchal: Traktor ide na 
pole, od neurčeného auto-
ra: Rozprávočky o princez-
nách.

H istór ia

Z kroniky obceZ kroniky obce
75 - ročné lipy

Pred deväťdesiatimi rokmi

Na prvé výročie vzniku vojnovej Slovenskej republiky na 
podnet občanov rozhodol vládny komisár obce (starosta) 
Ľudovít Stach pozdĺž Lúčkovského potoka vysadiť lipy. Pás 
mladých lipiek vysadili občania a deti ladčianskej školy od 
tzv. kantíny, okolo četníckej stanice a kolónií. Lipy sadili 14. 
až 16. marca 1940. Neobišlo sa to bez oslavy, básničiek, spe-
vu, hudby a prejavov. Vedľa Lúčkovského potoka vysadili aj 
bazový kordón. Náklady neboli vysoké, všetko asi za 2 000 
korún.
Vďaka nápadu a usilovnosti našich predkov vytvárajú lipy 
a ostatné stromy na Cementárskej ulici nielen tieň, ale aj 
nevšednú zelenú kulisu. 
Vtedy, v roku 1940, mal i Lúčkovský potok v tejto časti svoj-
ho toku inú kvalitu. Je priam nepredstaviteľné, že sa v ňom 
deti a mládež v horúcich letných dňoch kúpali. 

V roku 1925 obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo i 
uskutočnilo dve stavby. Podľa projektu Júliusa Bergmanna 
murár Ján Martinák a tesár Július Mihálik predstavili tzv. 
chudobinský dom (dnešná budova Slovenského zväzu 
chovateľov). Celkový náklad bol schválený na 28 000 korún, 
pričom do „glajchy“ suma nesmela prekročiť 14 000 korún. 
V tom istom roku sa začalo zavádzať verejné elektrické 
osvetlenie. Stálo 55 000 Kč a zaviedla ho firma Tiberghien 
a synovia Trenčín, pričom postavenie stĺpov obstarali ob-
čania svojpomocne. Osvetlenie zaviedli na dnešnej ulici P. 
Koyša, Cementárskej, Štúrovej a časti Hviezdoslavovej.

Deň cementárov
Pri príležitosti Dňa cementárov 10. júla t.r. sa ko-
nal tradičný futbalový turnaj zamestnancov. V 
úvodnom stretnutí nastúpili proti sebe Údržba a 

Výroba, stretnutie skončilo 0 : 2. V druhom zápase si finále vybojova-
lo družstvo Raj-Bal zložené z pracovníkov opravovane RAJ a baliar-
ne. Po bezgólovom polčase zvíťazili 3 : 0 nad reprezentantmi Lomu 
a dopravy. V súboji o tretie miesto zvíťazila Údržba nad Lomom 4 : 
2 a vo finále Výroba zdolala Raj-Bal 2 : 0. A tak družstvá na prvých 
2 miestach si vymenili umiestnenie z predchádzajúceho ročníka. 
Družstvá na 3. a 4. mieste obhájili svoje umiestnenie z roku 2014.                                   
Ing. F. Gach

Špor t

foto: Mgr. Miroslav Lipták



V zmysle vyhlášky Minis-
terstva školstva o ukončení 
štúdia na stredných školách 
organizovali v učilišti záve-
rečné skúšky v odboroch: 
stavebná výroba - murárske 
práce
stavebná výroba - stavebné 
zámočníctvo
spracúvanie dreva - stolárska 
výroba
poľnohospodárstvo - záhrad-
níctvo (kvetinár, zeleninár, 
sadovník)
služby a domáce práce
obchodná prevádzka - prí-
prava jedál.

Písomná skúška bola 16. 
júna, praktická časť 17. júna 
a ústna časť 18. júna 2015.

V tomto školskom roku to 
bolo 38 úspešných absolven-

Na slávnostnom ukončení 
školského roka 2014/2015 
sa konštatovalo, že z cel-
kového počtu prvákov a 
druhákov siedmi prospeli 
s vyznamenaním a 14 žia-

Dňa 7. mája 2015 sa žiaci učeb-
ného odboru murár zúčastnili 
na celoslovenskej súťaži zruč-
nosti a odborných vedomostí 
v Hlohovci. Naši reprezentanti 
pod vedením Bc. Antona Ma-
ceka obsadili 1. miesto.

Zástupca riaditeľa OUI Mgr. Miroslav Sňahničan po-
skytol informácie o aktivitách žiakov a pedagógov v 
ostatných týždňoch školského roka 2014/2015.

Redakcia má k dispozícii rozsiahlu bilanciu podujatí 
a akcií, ktoré žiaci pod vedením svojich pedagógov 
absolvovali. 

Bez spolupráce a pomoci by to nebolo 

Posledné zvonenie v Základnej škole

38 učňov na záverečných skúškach

Ukončenie školského roka

V máji a júni

Škola nie je iba klasické vyučovanie

Pri bilancovaní uplynulého školského roka myslia v Odbornom 
učilišti internátnom i na budúci rok, ktorý bude pre pedagógov, 
žiakov a zamestnancov významný. V roku 2016 si pripomenú 
50.  výročie založenia Osobitnej učňovskej školy v Ladcoch.
Počas tých päťdesiat rokov generácie Ladčanov pochopili a 
uznávajú výchovné, sociálne, humánne i ekonomické poslanie 
tejto školy. Učilište splynulo s obcou - stalo sa jej súčasťou. V 
budúcom roku venujeme jubilantovi i viac miesta na strán-
kach Ladeckých zvestí. Je o čom písať. 

Riaditeľka Mgr. Bronislava Majtánová, pedagógovia i 
žiaci školy ďakujú priaznivcom, pomocníkom a spon-
zorom: starostovi obce Ing. Jaroslavovi Koyšovi, pra-
covníkom obecného úradu, Daniele Dolinkovej, pred-
sedkyni rady školy, Ivane Klobučníkovej, predsedkyni 
rodičovského združenia, Tatiane Kukuliašovej, riaditeľ-
ke MŠ, Mgr. Dagmar Kútnej. 
Ďalej ďakujú Považskej cementárni, a.s., Petrovi Cho-
vancovi, Dominikovi Koštialikovi, manželom Kuš-
nierovým, Antonovi Koyšovi, Jozefovi Zahradníkovi, 
Františkovi Melišovi ml., Jánovi Fabovi za poskytnutie 
materiálnej a finančnej pomoci pri organizovaní krúž-
kovej činnosti a ostatných aktivít v škole.

  Dňa 30. júna t.r. sa žiaci našej Základnej školy rozlú-
čili so školským rokom 2014/2015. Školu navštevovalo 205 
žiakov, z ktorých 57 prospelo s vyznamenaním. 67 žiakov (z 
toho 23 prvákov) malo samé jednotky. S prospechom „veľmi 
dobre“ skončilo 28 žiakov a „prospelo“ 49 žiakov. Matemati-
ku a slovenčinu nezvládli 4 žiaci a neprospeli. 
Pochvaly a pokarhania udeľovali žiakom triedni učitelia i 
riaditeľka školy. Starosta obce, Ing. Jaroslav Koyš, prítomný 
na slávnosti ukončenia školského roka odmenil knihami šty-
ri žiačky 9. ročníka Klaudiu Hatokovú, Vladimíru Kolenovú, 
Vanesu Čuríkovú a Andreu Pajerovú za reprezentáciu školy, 
vzorné správanie a výborný prospech počas celej školskej 
dochádzky. Rovnako knihou odmenil štvrtáčku Danielu Ko-
váčovú za detský čin (našla peňaženku staršieho žiaka a ne-
skôr peniaze v obchode, ktoré vrátila).

Sú medzi nimi aktivity z ob-
lasti kultúry, vedomostných 
súťaží a olympiád, športu, 
náučných zájazdov a iných 
činností, ktoré prehĺbili vedo-
mosti zaujímavými netradič-
nými formami. Na viacerých z 
nich sa naši žiaci veľmi dobre 
umiestnili v rámci okresu, 
kraja i Slovenska. Zviditeľnili 

Školst vo

tov tretieho ročníka školy, z 
toho 8 murárov, 2 maliari, 3 
zámočníci, 5 stolárov, 5 zá-
hradníkov, 3 žiaci z odboru 
služby a domáce práce a 12 
učňov z odboru obchodná 
prevádzka a príprava je-
dál. Ďalší traja žiaci dostali 
osvedčenie o zaučení a je-
den osvedčenie o zaškolení. 
Skúšobná komisia konšta-
tovala, že všetci absolventi 
úspešne zvládli záverečné 
učňovské skúšky a mohli tak 
prevziať výučné listy z rúk 
triednych učiteľov. Na sláv-
nosti odovzdania výučných 
listov starosta obce Ing. Jaro-
slav Koyš ocenil 5 najlepších 
absolventov vecnými darmi. 
Ďalších dvoch ocenil darom 
riaditeľ Odborného učilišťa 
internátneho PaedDr. Vladi-
mír Hromek.

kov prospelo veľmi dobre. 
Pochvalu riaditeľa školy si 
zaslúžilo 6 žiakov a knižnú 
odmenu získali siedmi žia-
ci. Špeciálnu odmenu - tab-
let získala najlepšia žiačka.

Dňa 4. júna 2015 prišla do 
učilišťa kultúra. Divadelná 
skupina z Banskej Bystrice 
potešila žiakov predstavením 
s názvom „007 kozliatok“. Ako 
vstupné použili kultúrne po-
ukazy.

nielen seba a školu, ale i obec. 
Priestor na uverejnenie ce-
lej bilancie nemáme, nedo-
voľuje nám vymenovanie 
všetkých viac ako päťdesiat 
podujatí. Robili sme tak v ak-
tuálnom čase počas celého 
školského roka, čo svedčí aj o 
dobrej spolupráci s redakciou 
Ladeckých zvestí.
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foto: Mgr. Tomáš Struňák

V Odbornom učilišti internátnom



Úspešná školská akadémia

Čoskoro sa miesta na sedenie za-
plnili a hlavný program na tribúne 
medzi pavilónmi mohol začať. 
Postupne sa na pódiu vystriedali 
všetky triedy so svojimi krásnymi 
vystúpeniami. Videli a počuli sme 
množstvo talentov. Spoločne sme 
sa zabavili na scénkach zo školské-
ho prostredia, či na moderných 
verziách známych rozprávok. Ta-
nečnice nás roztancovali a speváci 
rozospievali. Po hlavnom progra-
me sa už prítomní mohli rozhlia-
dnuť nielen po celom školskom 
areáli, ale i po jednotlivých budo-
vách. V špeciálnych učebniach na 
nich čakali interaktívne tabule, kde 
si mohli priamo vyskúšať prácu s 
nimi. Popozerať si mohli i ostatné 
pomôcky a vybavenie tried. V kniž-
nici a v aule bol pripravený pútavý 
prierez históriou našej školy. Na 
chodbách všetkých zaujali vysta-
vené galérie prác a diel našich detí. 
Tým najkrajším mohli prítomní 
udeliť svoj hlas v súťaži o najkrajšie 
stvárnenie školy očami detí či naj-
nápaditejšie školské logo. Víťazmi 
sa stali Nelka Kollárová za I. stupeň 
a Mária Faturová za II. stupeň. 
Nesmieme zabudnúť ani na špor-
tovcov, ktorí mali pripravené naj-
rôznejšie disciplíny v celom areáli 
školy. K dispozícii boli loptové hry, 
ale i súťaže pre jednotlivcov. Po 
športoch a prehliadke celého are-
álu bolo pripravené občerstvenie 
v podobe koláčika, dobrej kávy a 

V piatok, 26. júna, nastal deň „D“. Všetky naše niekoľkotýždňové 
prípravy, nácvik programu, výroba a zber výrobkov, ale i ostat-
né aktivity smerovali k tomu, aby sme mohli o 16:00 hod. otvo-
riť našu slávnostnú Školskú akadémiu. Už pred štvrtou hodinou 
bránami školy začali pomaly vchádzať do areálu zvedaví rodičia, 
iní rodinní príslušníci, deti i bývalí žiaci.

Nie je tomu tak dávno, čo som prvýkrát vošla do tejto triedy. Vte-
dy, pred tromi rokmi, som uvidela pred sebou veľa neznámych, 
ale usmievavých tvárí a o rok neskôr k nim ešte zopár pribudlo. 
Za ostatné roky sme spolu prežili mnoho pekných chvíľ, neza-
budnuteľných momentov, ale občas i problémov.

Ďalší rok so Školským parlamentom

Moji deviataci

Počas uplynulého školského roka sa v škole uskutočnilo množstvo 
akcií a udalostí, ktoré organizoval Školský parlament. 
Je to združenie žiakov 5. - 9. ročníka, ktoré sú triedami volení vždy 
na obdobie jedného roka. Títo členovia sa podieľajú na príprave 
aktivít, informujú spolužiakov o dianí a rozhodnutiach ŠP a zúčast-
ňujú sa hlasovania pri rôznych príležitostiach. 
Medzi vydarené a úspešné akcie v školskom roku 2014/2015 patrili 
napríklad Európsky deň cudzích jazykov, Medzinárodný deň škol-
ského mlieka, akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských 
knižníc, Týždeň v pohybe, Vianočná akadémia, Valentínska diskoté-
ka, Školská akadémia a mnoho iných. 
V budúcom roku plánujeme pokračovať v osvedčených akciách, 
ale zároveň zorganizovať nové a zaujímavé podujatia. Tešíme sa na 
ne v septembri! 
Mgr. Šárka Adamcová, koordinátor ŠP

Ale toto všetko patrí k životu. Život 
nie je prechádzka ružovou záhra-
dou, to už dobre viete i vy sami, 
občas prídu i sklamania, prehry a ne-
úspechy. Ich prekonávanie vám však 
umožní ľudsky rásť a osobnostne 
dozrieť. Viem, že každý z vás má svoj 
sen o šťastnom živote a ja pevne ve-
rím, že sa vám naplní. 
Definitívne sa zatvorili brány našej 
školy a teraz azda oceníte i úsilie nás, 
pedagógov, ktorí sa vždy snažili vás 
nielen učiť a niečo naučiť, ale ktorí sa 
snažili z vás vychovať aj ľudí láska-
vých, čestných a svedomitých. Len 
život sám ukáže, či sa nám to naozaj 
podarilo. Vzdelanie je totiž najväč-
šie bohatstvo, ktoré môžete získať, 
a ktoré som sa vám snažila s láskou 
odovzdať. Je to ten najlepší cestov-
ný lístok do sveta dospelosti, do sve-
ta vašej budúcnosti. Ste plní očaká-
vaní a predsavzatí a veríte, že práve 
nasledujúce obdobie strednej školy 
bude pre vás úspešné a naplní vašu 
túžbu po vedomostiach a po neutí-
chajúcom hľadaní zmyslu života. 
Prajem vám teda, aby život, ktorý vás 
čaká, bol k vám vždy láskavý a šted-
rý. Aby sa vám s našou školou i so 
mnou spájali vždy len tie pekné, ba 
azda najkrajšie spomienky. A naozaj 
ich nebolo málo, veď spomeňme si 
ešte na krásny výlet do Prahy, neo-
pakovateľné momenty na rozlúčko-
vom večierku a na posledné dovide-
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Školst vo

osviežujúcich nápojov. Pre malých 
i veľkých vedcov to bol stánok zá-
bavnej chémie, kde si mohli vyskú-
šať niektorý zo zaujímavých poku-
sov. Veľa prítomných neobišlo ani 
stánok s výrobkami detí, rodičov i 
pedagógov, ktoré sa predávali za 
symbolické ceny. Výťažok z preda-
ja (262 eur) putuje na účet Rodi-
čovského združenia pri ZŠ Ladce. 
Slnečné popoludnie sa prehuplo 
do príjemného predprázdninové-
ho letného večera. S pocitom na-
plno prežitého dňa sme sa pomaly 
rozchádzali domov. V srdci sme si 
odnášali dobrý pocit, množstvo 
zážitkov a vari i trošku iný pohľad 
na školu a jej život. Cieľom Školskej 
akadémie bolo najmä ukázať rodi-
čom a iným prítomným, že škola 
si žije svojím vlastným tempom 
a životom, ktorý je možno pred 
zrakmi ostatných skrytý, ale má 
svoje pravidlá a zmysel. Je to mies-
to, kde sa rozvíja to najcennejšie 
- ľudský život. Skutočný život - to 
nie sú iba vedomosti, ale aj život-
né zručnosti, talent a úspechy vo 
všetkých oblastiach. Preto môže-
me byť právom hrdí na „poklady“, 
ktoré sa v našich deťoch skrývajú a 
ktoré sme vďaka Školskej akadémii 
mali možnosť vidieť. 
Zostáva nám už iba všetkým tým, 
ktorí sa na príprave, organizácii a 
celkovom priebehu Školskej aka-
démie podieľali, vysloviť poďako-
vanie.              Mgr. Šárka Adamcová

nia, ktoré sme si na konci školského 
roka spestrili zasadením lipy v areáli 
školy, a tak obnovili tradíciu sadenia 
pamätných stromčekov našich devi-
atakov. 
Zo srdca vám želám krásny život 
plný lásky a splnených snov, aby 
každý z vás si našiel to pravé mies-
to v živote, okrášlené nespočetným 
množstvom úspechov. A nezabudni-
te, že dosiahnuť a získať môžete len 
to, o čo sa sami pričiníte. Vytrvajte v 
doterajšom snažení, aby ste neskôr 
obstáli v skúškach, ktoré vás v prie-
behu vášho života ešte čakajú, a aby 
ste prijímali aj prekážky, ktoré vás v 
živote postretnú. Slušnosť a zodpo-
vedný prístup k plneniu povinností 
vám určite uľahčia cestu k úspechu. 
Moji milí deviataci, chcem vám i po-
ďakovať za usilovnosť, trpezlivosť, 
pozitívnu energiu a za reprezentá-
ciu našej školy, triedy i vás samých a 
krásne úspechy v súťažiach, ale aj za 
tie naoko zabudnuté a niekedy oko-
lím nepovšimnuté situácie, aktivity 
rôzneho charakteru, humorné i vtip-
né okamihy, výpomoc, podporu a za 
čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z 
nás vykonali a tak trochu urobili sa-
mých seba lepšími a našu školu tak 
krajším miestom. 
Čas plynie, ľudia odchádzajú, spo-
mienky blednú, ale srdce nikdy ne-
zabudne.

Mgr. Jana Štrbíková

foto: Mgr. Tomáš Struňák

foto: Mgr. Tomáš Struňák
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4. miesto v 5. lige
Mužstvo dospelých odoh-
ralo na jar 15 majstrovských 
zápasov. Doma 5x zvíťazili a 
2x prehrali. Naprázdno nevyšli 
ani na ihriskách svojich súpe-
rov: 1x zvíťazili, 4x remizovali 
a 3x prehrali. Ich jarná bilancia 
je 15 zápasov a 6 víťazstiev, 
4 remízy, 5 prehier pri skóre 
22:20. Na strelení 22 gólov sa 
podieľalo až 12 hráčov. 5-krát 
boli úspešní Eliaš a Mokrička, 
po 2 góly dali Martinka a J. 
Pagáč a po 1 pridali E. Mrážik, 
Mikuška, Kršák, Bonan, Marko-
vič, F. Prúša, Kvasnica a Pravda. 
Všetky jarné zápasy odohrala 
dvojica Machala a Homér. V 
konečnej tabuľke obsadili 4. 
miesto, keď v 30 zápasoch 14x 
zvíťazili, 7x remizovali a 9x pre-
hrali. Získali zhodne (ako pred 
rokom) 49 bodov pri celkovom 
skóre 46:32. V 5. lige odohrali 8 
sezónu a tohto ročné umiest-
nenie je ich najlepším. Najlep-
ším strelcom bol Mokrička s 11 
gólmi, za ním skončil Eliaš, kto-
rý dal 9. Strelecký účet si počas 
sezóny otvorilo až 17 hráčov. 
Tréner mužstva, Jozef Jakuš, 
zhodnotil účinkovanie muž-
stva v tomto ročníku takto: 
„Môžem vysloviť spokojnosť 
i napriek obavám, ktoré som 
mal pred začiatkom tohto roč-
níka (skončili Janke a Koštialik, 
po piatich kolách aj Zajac a po 
jeseni K. Mrážik, Markovič a 
Zábojník odišli do zahraničia 
za prácou, nemohli sme po-
čítať s pomocou Petra Jakuša 
- pracovné povinnosti. Potvr-
dili sa zdravotné problémy 
Bonana, Kučeru, F. Váňa, netré-
noval Homér a v závere ani J. 
Pagáč.) Preto chcem poďako-
vať všetkým hráčom, ktorí sa 
i napriek týmto spomenutým 
skutočnostiam dobre zhostili 
svojich úloh, výsledkom čoho 
bola slušná hra a samozrejme 
aj výsledky. Celkom dobre za-
padli do mužstva vekom ešte 
dorastenci (Kvasnica, Pravda, 
Haluska, L. Prúša a Mosorjak), 
ktorí postupne dostávali šan-
cu v majstrovských zápasoch. 

Príprava na nový ročník

Majstrovské futbalové zápasy ročník 2015/2016

O pohár riaditeľa OUI

Mužstvo dospelých začalo prípravu na novú sezónu 14.7. 
pod vedením trénera Jozefa Jakuša.
O zmenách v kádri je zatiaľ 
predčasné hovoriť. Kršákovi 
skončilo hosťovanie a spolu s 
Mikuškom má namierené do 
Beluše. Naopak zo zahraničia 
sa vrátil Zábojník, Mokrička 
má záujem zostať. V pláne 
máme odskúšať niekoľko 
mladých hráčov z okolia a ni-
elen od nich samotných bude 
záležať, ako sa zhostia svojej 
šance. V konečnom dôsledku 

V rámci Dňa detí pripravili 
v Odbornom učilišti kaž-
doročný futbalový turnaj o 
Pohár riaditeľa školy medzi 
učebnými odbormi. Tí me-
dzi sebou bojovali 1. júna 
t.r. na ihrisku Základnej 
školy. 
Víťazom sa stalo zmiešané 
družstvo kuchárov a zá-
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bude záležať na dohode s ich 
materskými klubmi. Počas 
letnej prípravy je naplánova-
ných 5 prípravných zápasov. 
Dva z nich už odohrali 19.7. 
s Lednickými Rovňami (1 : 4) 
a 22.7. s Dubnickou 19-stkou 
(5 : 2). 
Dorast, ktorý postúpil do 5. 
ligy naďalej trénuje pod ve-
dením Ing. Machalu a žiakov 
vedie jeho syn Jakub.

Teraz už treba myslieť na novú 
sezónu - treba doplniť káder. 
Na každom poste minimálne o 
1 hráča (t.j. 4 vrátane branká-
ra). Tak isto chcem poďakovať 
všetkým funkcionárom, ktorí 
sa starali o nás počas celého 
ročníka. Dúfam, že táto spo-
lupráca bude i naďalej dobre 
fungovať a po splnení pred-
chádzajúcej požiadavky bu-
deme aspoň tak úspešní ako v 
tomto ročníku.“

Víťazní dorastenci
Dorastenci v jarnej časti odo-
hrali 11 zápasov, v ktorých 
8x zvíťazili, 2x remizovali a 1x 
prehrali pri skóre 36:12. V cel-
kovej tabuľke 6. ligy dorastu 
skončili na 1. mieste so skóre 
88:22, keď prehrali iba jediný 
zápas v Dolných Kočkovciach, 
kde sa museli zaobísť bez svoj-
ho najlepšieho strelca. Tým sa 
stal Martin Kvasnica s 27 gólmi 
a spolu s Tomášom Lazarom 
z Praznova boli najlepšími 
strelcami 6. ligy dorastu. Mar-
tin bol pritom ukrátený o 2 
zápasy, keď hral za dospelých 
a spolu s Pravdom si v posled-
nom majstrovskom zápase 
dospelých doma proti Streže-
niciam otvorili svoj strelecký 
účet v kategórii dospelých. 
Martin nastúpil v 10 majstrov-
ských stretnutiach a odohral 
viac ako 400 minút. Pravda si 
odkrútil svoj debut aj medzi 
žrďami a odchytal celý zápas 
v Bošanoch, ktorý skončil aj 
jeho pričinením bezgólovou 
remízou. 

Žiaci v strede tabuľky
Žiaci v 12 jarných zápasoch 
6x zvíťazili a 7x ťahali za kratší 
koniec. Skórovali 32x a súperi 
im strelili 30 gólov. V celkovej 
tabuľke im s 29 bodmi za 11 
víťazstiev, 4 remízy a 9 prehier 
pri skóre 63:55 patrí 7. miesto. 
Najlepším strelcom bol I. Kan-
dráč s 25 gólmi, za ním nasle-
dovali Martin Adamec, ktorý 
dal 9 gólov a Patrik Bratina 8. 

Ing. F. Gach Poznámka redakcie:
Takýto stav v príprave bol v čase uzávierky Ladeckých zvestí. 
Žiaľ, dvojmesačná periodicita LZ nám nedovoľuje byť aktuálnejší.


