
Blížia sa dni najkrajších svi-
atkov v roku. Možno sa nám 
zdá, že tento rok opäť o čosi 
rýchlejšie ako v minulosti. 
Áno, mnohí z nás žijeme príliš 
rýchlo a veľakrát nemáme čas 
na svojich blízkych. Veľakrát v 
behu a v strese prichádzame 
o krásne okamžiky každo-
denného života, o radosti a 
strasti našich najmenších.
Preto som veľmi rád, že sú tu 
Vianoce – čas radosti, vese-
losti, vzájomného porozume-
nia. Prajem nám všetkým, aby 
sme nákupnú horúčku a stres 
vymenili za pokoj domova, 
obdobie krásne rozsvietenej 
vianočnej jedličky či borovi-
ce, vôňu vianočného pečiva a 
spomienok na detstvo. 
Vychutnajme si pokojnú at-
mosféru domova, v ktorom 
vládne pocit bezpečia v pro-
stredí plnom lásky, domácej 
pohody, v prítomnosti naj-
bližšej rodiny alebo dobrých 
známych. Spoločne sa tešme 
na moment, keď si opäť sad-
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Číslo: 6       december 2017

LADECKÉ ZVESTI

Vážení spoluobčania!
neme za štedrovečerný stôl, 
kde si navzájom prejavíme 
úctu a lásku. Viem, že mnohé 
miesta pri štedrovečernom 
stole, kde ešte pred nedáv-
nom sedávali naši najbliž-
ší ostanú prázdne, ostane 
prázdna stolička, neporušený 
príbor, ale v našich mysliach 
by mali byť s nami. 
Vianoce majú v sebe magickú 
silu, ktorá nás neraz prinúti-
la rozmýšľať nielen o sebe, o 
vlastných radostiach a vlast-
nom šťastí, ale aj o tom, čo tu 
po sebe človek zanechá. 
Áno, Vianoce sú slávnosťou, 
kedy sa patrí poďakovať vám 
všetkým za vašu prácu v tom-
to roku a za mnohé užitočné 
a niekedy aj kritické podnety, 
ktoré nás inšpirujú k ďalšej 
práci. 
Chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa aktívne zapájajú 
do procesu rozvíjania našej 
obce, poslancom obecného 
zastupiteľstva, členom komi-
sií, zamestnancom obecné-

ho úradu, administrátorom 
obecnej webovej a faceboo-
kovej stránky, pedagogickým 
a nepedagogickým pracovní-
kom všetkých našich škôl. 
Nechcem však zabudnúť 
poďakovať za spoluprácu v 
tomto roku podnikateľským 
subjektom pôsobiacim v na-
šej obci a bez pomoci ktorých 
by to naša obec nemala vždy 
jednoduché. 
Zoznam ľudí, ktorým som 
vďačný za ústretovosť a 
ochotu pomôcť je veľmi dlhý 
a preto verím, že sa nájdu 
aspoň v tomto skrátenom 
zozname. Ďakujem Považskej 
cementárni, a.s., Ladce, na 
čele s generálnym riaditeľom 
Ing. Antonom Barcíkom, 
jeho spolupracovníkom a 
zamestnancom, p. RNDr. Pe-
trovi Janešíkovi, spoločnosti 
Drevopal na čele s Róbertom 
Jendrolom, spoločnosti CND 
Pavla Ondrejáta, spoločnosti 
PK Doprastav a.s., Poľnohos-
podárskemu družstvu Ko-

šeca, súkromným podnika-
teľom p. Petrovi Chovancovi, 
p. Martinovi Adamcovi, p. 
Petrovi Jesenskému, p. Fran-
tiškovi Strážnickému, spoloč-
nosti AMV, spoločnosti BEEL 
vedenej RNDr. Branislavom 
Liptákom a jeho spolupra-
covníkom, ktorí sa starajú o 
vydávanie našich Ladeckých 
zvestí a nakoniec vzácne-
mu človeku p. Branislavovi 
Liptákovi staršiemu, človeku, 
ktorému vďačíme nielen za 
vedenie našej obecnej kroni-
ky, ale aj trpezlivej práci pri 
vytváraní našich Ladeckých 
zvestí. 
Všetkým vám patrí veľká 
vďaka za aktívnu a nezištnú 
pomoc pri rozvoji našej obce 
a želám vám Šťastné a veselé 
vianočné sviatky, nech Tichá 
noc pozve k sviatočnému sto-
lu radosť a pokoj a rok 2018 
nech je šťastný a úspešný!

Ing. Jaroslav Koyš, 
starosta  obce

Spoločne sa rozlúčime s rokom 2017 
a privítame nový rok 2018! 

Polnoc 31. decembra 2017 
pred Domom kultúry.

Ohňostroj bude o 00:30.

Tešíme sa na ohňostroj, hudbu, občerstvenie, 
dobrú náladu a stretnutie s priateľmi.



V Ladcoch z 2132 za-
písaných voličov sa 
zúčastnilo 633, čo je 
29,69 %.
Z toho v 1. okrsku 268 
voličov, v okrsku č. 2 
sa zúčastnilo 256 a v 
3. okrsku (Tunežice) 
109 voličov.

Voľba predsedu TSK
V Ladcoch najviac hla-
sov dali voliči doterajšie-
mu predsedovi TSK Ing. 
Jaroslavovi Baškovi, kto-
rý bol zvolený na ďalších 
päť rokov aj v celokraj-
skom meradle. V Lad-
coch dostal 356 hlasov, 
teda takmer 50 %. Za 
ním Mgr. Renáta Kaščá-
ková (113), PhDr. Štefan 
Škultéty (73), atď. 

Voľba poslancov 
zastupiteľstva TSK
V kraji bolo zvolených 

V tomto roku už po druhýkrát 
Zbor pre občianske záležitosti 
pripravil slávnosť privítania no-
vonarodených detí. Tradícia tr-
vajúca viac ako šesť desaťročí je 
prejavom úcty k rodičom a ich 
potomkom, ktorí v ostatnej dobe 
pribudli do spoločnosti obce. 
Dňa 27. októbra t.r. slávnostný 
obrad spestril program detí z 
Materskej školy, hudobný sprie-
vod Moniky a Martina Fuskov-
cov. Rodičom s deťmi sa prihovo-
ril člen ZPOZ-u Marián Justh. Deti 
dostali darčeky, rodičia kvety, 
ktoré im odovzdali starosta obce 
Ing. Jaroslav Koyš a jeho zástup-
ca Dominik Koštialik. Napokon 
sa rodičia zapísali do pamätnej 
knihy. 
Deťom želáme zdravie a šťastné 
detstvo, rodičom múdre rozhod-
nutia a trpezlivosť pri výchove 
svojich potomkov. 
Slávnosť pripravila a viedla mat-
rikárka obce Ľubomíra Porubča-
nová. 

Dňa 4. novembra 2017 Ladčania v účasti vo voľbách do Trenčianskeho samo-
správneho kraja prekročili svoj tieň. Účasťou prekonali všetky doterajšie voľ-
by do TSK. Aj účasť v obvode (okrese) Ilava bola vyššia ako vo voľbách pred 
štyrmi rokmi.
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Voľby do TSK

Maximilián Dobrík
Katarína Spačková
Dorota Koštialiková

Terézia Hučková
Zuzana Drozdová

Blahoželáme rodičom a de-
ťom prajeme šťastné detstvo 
prežité v zdraví a spokojnosti. 

Anna Hriadelová (90)
Ján Remo (91)

Cítime s pozostalými v ich smútku 
a vyslovujeme im sústrasť. 

90 rokov
Ján Kucharík 

(26. januára 1928)

85 rokov
Ján Porubčan 

(19. december 1932)

Jubilantom prajeme mnoho 
zdravia a šťastných dní v ďal-

ších rokoch ich života. 

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti

Opustili nás

Jubileá

Vo voľbách do TSK 
v Ladcoch takmer 30 % voličov

Krásna občianska 
tradícia

Foto: Z. Čuríková

celkom 47 poslancov. Z 
toho podľa stanovené-
ho kľúča 5 za okres Ilava. 
Poslanci TSK za okres 
(obvod) Ilava – v zátvor-
ke počet hlasov, ktorý 
dostali v Ladcoch:
MUDr. Viliam Cibik, PhD. 
(102) lekár, starosta Prus-
ké, nezávislý kandidát
Ing. Juraj Hort (157), 
podnikateľ, Nová Dubni-
ca, nezávislý
Mgr. Eva Bočincová (46), 
analytička, Dubnica n/V, 
nezávislá
Ing. Peter Marušinec 
(90), primátor mesta 
Nová Dubnica, SMER - 
sociálna demokracia, 
SNS, MOST – HÍD, Strana 
zelených
Ing. Pavol Bagin (124), 
riaditeľ Strednej prie-
myselnej školy Dubnica 
n/V, SMER – sociálna de-
mokracia, SNS, MOST – 

HÍD, Strana zelených.

Najúspešnejší 
kandidáti v Ladcoch: 
Ing. Jaroslav Koyš 
(531 hlasov)
Mgr. Radomír Brtáň 
(282)
Ing. Juraj Hort (157)
Ing. Pavol Bagin (124)
Ing. Milan Staňo (121)
MUDr. Viliam Cibik (102) 
atď.

Na strednom Považí
Priemerná účasť v na-
šom kraji dosiahla 
26,32% z oprávnených 
voličov. Najvyššia bola v 
okrese Púchov (31,25%). 
Nasledovali Trenčín 
(28,45%), Považská Bys-
trica (27,12%), Ilava 
(25,89%). 
V celom kraji bolo zapí-
saných 493 852 voličov. 
Volilo 125 652 občanov.



Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch sa zišlo 26. októbra t.r. za 
prítomnosti starostu obce a 6 poslancov. 
Vypočuli si informáciu starostu o čerpaní rozpočtu za 3. štvr-
ťrok 2017, osobitne výdavky na zriadenie piatej triedy Ma-
terskej školy a na externý manažment. 
Potom schválili zrušenie Koncesnej zmluvy na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia vzhľadom na to, že do súťaže sa prihlá-
sili iba dvaja uchádzači a ich cenové ponuky neboli výhodné. 
Po úprave znenia Koncesnej zmluvy sa vyhlási nová súťaž. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo nájom pozemku o výmere 
5 m2 pod novinovým stánkom firmy BRESMAN, s.r.o.. Ročný 
nájom bude 24 eur/m2 za rok od 1. novembra 2017.
Rovnako poslanci schválili nájom pozemku KNC 15/5, k.ú. o 
výmere 20 m2 na umiestnenie predajného stánku mliečnych 
výrobkov. Cena nájmu je 24 eur/m2 za rok.
V pripomienkach a návrhoch Gabriela Melicherová navrhla 
na cintoríne v Tunežiciach navŕtať novú studňu, pretože v 
súčasnej je nedostatok vody. 
Starosta obce Ing. Jaroslav Koyš oboznámil poslancov s po-
žiadavkou Slovenskej pošty prirobiť nad vchodom budovy 
striešku. 
Potom si vypočuli správu, ktorá s konečnou platnosťou rieši 
problém v právnej veci BK INVEST – Adrián Bednárik – obec 
Ladce o zaplatenie sumy 419 350,96 eur. Najvyšší súd SR roz-
hodol nasledovne: 
- Obec Ladce nemusí uhradiť požadovanú sumu
- Spoločnosť BK INVEST s.r.o. musí uhradiť obci Ladce trovy 
konania vo výške 19 515,65 eur.

Od začiatku septembra, kedy začal realizátor rekon-
štrukčné práce na našom DK, sa začala farebne meniť 
budova s veľkou sálou. Okrem zateplenia polystyré-
nom, vymenených okien a doplnenia bleskozvodu sa 
zmenila aj farebnosť fasády. 

Zasadanie obecného zastu-
piteľstva sa konalo 16. no-
vembra t.r. za účasti starostu 
obce, osem poslancov a ria-
diteliek Materskej a Základ-
nej školy. 
Po schválení programu, ná-
vrhovej komisie a overova-
teľov zápisnice zobrali po-
slanci na vedomie správu 
hlavnej kontrolórky obce o 
vykonaní kontroly týkajú-
cej sa hlavne hospodárenia 
obce.
Potom zastupiteľstvo schvá-
lilo návrh na udelenie právo-
moci starostovi obce podpi-
sovať dodatky nájomných 
zmlúv a dohody o skončení 
nájmu bytu v obecnej bytov-
ke. 
Súhlasili s príspevkom 200 
eur rímskokatolíckej fare na 
zakúpenie mikulášskych ba-

Farebné odtiene fasád všetkých troch budov boli navrhnuté v 
niekoľkých variantoch projektantom Ing. arch. I. Lampártom z 
Keramoprojektu Trenčín. Poslanci obecného zastupiteľstva od-
súhlasili farebnú kombináciu a verím, že sa aj vám – občanom, 
bude nová farba nášho zrekonštruovaného kultúrneho stánku 
páčiť.
Okrem tých najviac viditeľných zmien sa súčasne pracuje aj na 
zateplení stropu veľkej sály, ktorá sa realizuje cez otvor vytvo-
rený na prednej strane budovy nad plastikou na čele budovy, 
ktorú vytvorili naši rodáci Valentín Bednárik a František Bedná-
rik. Bola odstránená pôvodná sklená vata, ktorá bola umiestne-
ná medzi drevenými trámami. Namiesto nej je nová podlaha z 
OSB dosiek, aby sa dalo v podkroví bezpečne chodiť a na zlep-
šenie tepelnej izolácie strechy je položených 40 cm minerálnej 
vaty. V týchto dňoch už je otvor opäť zamurovaný a zateplený 
polystyrénom. 
Vo vnútorných priestoroch sa demontujú pôvodné rozvody kú-
renia a radiátory a buduje sa nová kotolňa, ktorá bude slúžiť len 
pre veľkú sálu. V podzemných priestoroch sa pripravuje miest-
nosť pre rekuperačnú jednotku, ktorá sa bude starať o výmenu 
vzduchu vo veľkej sále. Vzduch bude vháňať cez pôvodné, ale 
vyčistené teplovodné potrubie, ktoré je vyústené do veľkej sály. 
Z dôvodu demontáže pôvodného plynového potrubia do jedi-
nej kotolne, ktorá v súčasnosti vykuruje náš kultúrny dom, sme 
mali zatvorený obecný úrad. V súčasnosti už je namontované 
nové plynové potrubie pre budúce kotolne pre veľkú sálu, zá-
vodný klub ako aj pre obecný úrad. Plynové potrubie pre veľkú 
sálu je zakopané v zemi a pre závodný klub a obecný úrad je 
rozvod plynu skrytý v polystyréne. 
Počas prác musíme oddeliť zvody s dažďovou vodou od roz-
vodov kanalizácie, ktoré v minulosti odvádzali vodu do čističky 
odpadových vôd pri kanáli v Ladcoch. Po výstavbe novej kanali-
zácie prevádzkovateľ Považská vodárenská spoločnosť zakazu-
je vypúšťať dažďovú vodu do kanalizácie, a preto musíme túto 

LZ 06 / 2017     str. 3

Život  v  obci

Októbrové rokovanie 
obecného zastupiteľstva

Poslanci v novembri

Rekonštrukcia DK pokračuje

Foto: Mgr. Miroslav Lipták

líčkov. 
Starosta obce predložil ná-
vrh rozpočtu obce na rok 
2018. Návrh bol zverejne-
ný na úradných tabuliach a 
webovej stránke obce. 
V poslednom bode rokova-
nia Pripomienky a návrhy 
vystúpili poslanci Mgr. Beáta 
Kolenová, Gabriela Meliche-
rová a Ing. Ján Abrahámov-
ský. 
Mali pripomienky k nedo-
statkom verejného osvetle-
nia v Tunežiciach, smetiam 
pri kontajneri v Tunežiciach 
a niektorým nedostatkom 
na komunikáciách. Starosta 
obce predložil poslancom 
prehľad investícií na rok 2018 
z rozpočtu obce a oboznámil 
so stretnutím s občanmi Uli-
ce Ľudovíta Štúra k otázke 
kanalizácie pri IBV. 

Reakcia Ladeckých zvestí, ich tvorcovia želajú 
čitateľom a všetkým občanom príjemné a 
pokojné Vianoce, v pevnej viere, že sa aj v roku 
2018 budeme stretávať na stránkach nášho 
spravodajcu. 

„prerábku“ zvodov a trativodov financovať z vlastných zdrojov. 
Vzhľadom k tomu, že tieto práce neznižujú energetickú nároč-
nosť nášho „kulturáku,“ agentúra, ktorá financuje našu rekon-
štrukciu, vylúčila náklady ako neoprávnené. 
V týchto dňoch sa už vymieňajú okná a prebieha zatepľovanie 
na ostatných budovách. Samozrejme aj ostatné práce na vyku-
rovaní a rekonštrukcii osvetlenia. 
Všetci veríme, že nielen práce sa ukončia úspešne a včas, ale ná-
sledný aj celý byrokratický proces zvládneme úspešne. 
                               Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce
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Koyšove Ladce 2017

Umiestnenie súťažiacich:

Odborné poroty:

Spomienka

Kultúra

Dňa 23. novembra uplynulo 
25 rokov od náhlej smrti me-
dzinárodne uznávaného teo-
retického fyzika a pedagóga, 
autora mnohých učebníc a 
publikácií Prof. RNDr. Jozefa 
Kvasnicu DrSc. (+ 62 rokov), 
rodáka z Tunežíc. Napriek 
tomu, že dlhé roky žil a pra-
coval v Prahe, na svojich blíz-
kych a rodákov v rodnej obci 
si našiel vždy rád čas.

Po štúdiu klasického Gym-
názia v Trenčíne pokračoval 
v štúdiu fyziky na Prírodove-
deckej Karlovej univerzite v 
Prahe a v roku 1955 nastúpil 
ako ašpirant na Lomonosovej 
univerzite u jedného z naju-
znávanejších fyzikov tej doby 
Leva Davidovičova Landaua, 
nositeľa Nobelovej ceny za fy-
ziku. Bol jedným zo 43 žiakov 
tohto Majstra. Podobne ako 
Jozefa Kvasnicu ich uchvátil 
Landauov jedinečný prístup 
k výkladu fyziky, on sám bol 
neskôr pre svojich študentov 
na Matematicko-fyzikálnej 
fakulte Karlovej univerzity 
príkladom pedagóga, ktorý 
ich na prednáškach dokázal 
neobvykle zaujať i strhnúť. 
Na počesť jeho excelentnej 
vedeckej a pedagogickej čin-
nosti nesie planétka 4190 ob-
javená v roku 1980 v observa-
tóriu Kleť meno Kvasnica.
Mária Abrahámová, foto archív

Prof. RNDr. Jozef Kvasnica DrSc.
17. 3. 1930 – 23. 11. 1992

Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Považské osvetové stre-
disko v Považskej Bystrici, obec Ladce a Považská knižnica v Po-
važskej Bystrici sú vyhlasovateľmi a organizátormi celoštátnej 
súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej 
poézie Koyšove Ladce, ktorej 19. ročník sa uskutočnil v piatok 
20. októbra. Na podujatí sa stretlo 33 recitátorov z celého Slo-
venska. Súťažilo 7 recitátorov v I. kategórii, 12 v II. kategórii a 
13 v IV. kategórii.
Všetci účastníci súťaže dostali pamätný list a ocenení recitátori 
diplom a knihy, ktoré do súťaže venovali Ministerstvo školstva 
vedy, výskumu a športu SR, obec Ladce, Považské osvetové stre-
disko, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Klub priateľov 
poézie Pavla Koyša v Bratislave. 

I. kategória 
(žiaci 8. – 9. roč. ZŠ, ZUŠ, 1. – 4. 
roč. gymnázií)
1. Jakub Henek, ZŠ Mládežnícka, 
Púchov
2. Daniela Váňová, ZŠ Ladce
3. Klaudia Pavlačková, ZUŠ Dub-
nica n/V

II. kategória
(žiaci SŠ, gymnázií, SOŠ, konzer-
vatórií)
1. Barbora Jurovčíková, Gymnázi-
um Púchov
2. Emma Martináková, Stredná 
umelecká škola Trenčín
3. Šimon Stanko, Gymnázium Pú-
chov
Diplom za prednes básne Pavla 
Koyša

III. kategória 
(do 60 rokov veku) – nebola za-

Predsedníčka odbornej komisie: 
Elena Bakošová
Členovia: 
PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., 
PaedDr. Eva Žibrúnová

Predsedníčka odbornej komisie: 
Mgr. Mária Schlosserová
Členovia: 
Mgr. Beáta Kvaššayová, Dr. Leo 
Kaša, Csc.

Budúce číslo Ladeckých zvestí
Budúce číslo – prvé v roku 2018 – vyjde 8. februára v obvyklej forme. Tra-
dične sa v ňom bude hodnotiť činnosť v roku 2017. Dozviete sa, čo sa po-
darilo pre občanov urobiť vo výstavbe, v životnom prostredí a ďalších ob-
lastiach. To sa netýka iba samosprávy, ale aj organizácií, zväzov, združení, 
škôl a podnikov.
Každé číslo Ladeckých zvestí na začiatku roka sa zaoberá aj budúcnosťou, 
v tomto prípade rokom 2018. Organizátori kultúrno-spoločenského života 
v obci pripravujú Kalendár podujatí – ten tiež nájdete v čísle Ladeckých 
zvestí č. 1.
Prirodzene, aj v tomto čísle budú obvyklé články z oblasti školstva, kultúry, 
športu, z matriky obce a iné. 

stúpená

IV. kategória 
(nad 60 rokov veku)
1. Mária Blaškovičová, Tren. Teplice
2. Mária Kovalíková, Chynorany
3. Anton Orlík, Považská Bystrica
Valentín Hagara, Nováky – cena 
poroty
Ladislav Jurík – cena za báseň 
Pavla Koyša
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Stromové aleje – dedičstvo predkov

Ing. Z.M.: Stromom sa venujete už 
dlhší čas. Podľa Vašich skúseností 
– je lepšie staré stromy obrezať ale-
bo vyrezať a posadiť nové?
P.K.: Na začiatok by som chcel spo-
menúť význam zelene. Je to hlavne 
schopnosť stromov znižovať pôso-
benie hluku, zachytávať prašnosť, ab-
sorbovať cudzorodé látky z ovzdušia, 
zvyšovať vlhkosť a znižovať teplotu. 
Stromová vegetácia má priaznivé 
účinky na čistotu ovzdušia, slúži ako 
filter pre prachové častice. Preto sa 
mi zdá myšlienka na výrub zdravých 
stromov v tejto aleji a nahradenie no-
vými nezmyselná.

Ing. Z.M.: Stromové aleje sú dnes už 
skoro raritou. Naša obec sa môže 
popýšiť troma takýmito alejami. 
Ako vidíte ich zdravotný stav v 
budúcnosti? 
P.K.: Stav drevín v stromoradí na Ce-
mentárskej ulici je v celku dobrý, stro-
my trpia miernymi rastovými defek-
tami a to hlavne preštíhlením koruny 
spôsobené nevhodným rezom v mi-
nulosti. Malý prekoreniteľný priestor v 
zelenom páse medzi cestou a chodní-
kom znižuje ich vitalitu aj ďalšiu per-
spektívu. V minulosti som vytypoval 
stromy, ktoré trpia rastovými defek-
tami a bude ich potrebné vyrúbať a 

V polovici septembra t.r. sa uskutočnila 1. fáza profesionálneho orezania stromov v aleji na Cementárskej ulici. 
Ďalšia, druhá fáza, sa plánuje urobiť na jar 2018. Pri tejto príležitosti požiadala pracovníčka obecného úradu Ing. 
Zuzana Malovcová Seidl arboristu Pavla Kulihu o odpovede na otázky týkajúce sa stromov a starostlivosti o ne. 
Čitateľov bude iste zaujímať vek stromov v aleji na Cementárskej ulici. Stromy boli vysadané v marci 1940 na 
prvé výročie vzniku vojnového Slovenského štátu. Stromy v tzv. „panskej záhrade“ začiatkom dvadsiatych ro-
kov minulého storočia. Aleja do kaštieľa ešte oveľa skôr. 

Životné prostredie

nahradiť novými. 
Staré stromy sú priamymi svedkami 
našej histórie. Ľudský život predsta-
vuje často len zlomok z ich života. 
Počet starých stromov v krajine je pri-
amo úmerný kultúrnosti národa v nej 
žijúceho.

Ing. Z.M.: V našich alejach sa vysky-
tujú prevažne lipy, ktoré sú veľmi 
vysoké a nachádzajú sa v blízkosti 
obytných domov na Cementárskej 
ulici a obytných domov, detského 
ihriska a kostola na Záhradnej ulici. 
Je možné tieto stromy skrátiť, napr. 
o tretinu zvrchu? Ak nie, prečo?
P.K.: Neselektívny orez celej koruny 
stromu vrátane kostrových konárov, 
napr. o jednu tretinu, predstavuje ne-
opodstatnený, technologicky chybný 
a neetický zásah do živého organi-
zmu. Nesmie sa zamieňať so zosad-
zovacím rezom.  Zosadzovací rez je 
možné realizovať iba v špecificky 
opodstatnených prípadoch, a to ako 
alternatíva k výrubu. Zosadzovací rez 
je výnimočným riešením v prípade, 
kedy pri vážnych biomechanických 
defektoch nosných prvkov stromu, 
jeho kmeňa, kostrových konárov 
alebo koreňového systému hrozí ak-
útne riziko statického zlyhania stro-
mu. Zosadzovací rez je absolútnou 
výnimkou a poslednou možnosťou 
záchrany dreviny pri jej devastačnom 
poškodení vonkajším vplyvom; napr. 
víchricou, námrazou, mokrým sne-
hom ak nie je možné strom stabilizo-
vať inými prostriedkami alebo zása-
hmi, napr. inštaláciou istenia koruny 
alebo redukciou koruny. 
V skutočnosti orezané stromy o jed-
nu tretinu sú hrozbou až po tomto 
zákroku. Vitálny strom na stratu asimi-
lačného aparátu (koruny) reaguje pa-
nickým pučaním zo spiacich pukov, 
ktorým sa pokúša listovú plochu po-
trebnú na výživu čo najskôr nahradiť. 
Pre menej vitálny strom takýto zákrok 
môže znamenať okamžitý kolaps, 
pretože spolu s korunou boli odstrá-
nené aj jeho zásobné látky uložené v 

hrubom dreve. Aj keď má strom do-
statočné množstvo rezerv na tvorbu 
výmladkov zo spiacich a adventív-
nych pukov, začnú prebiehať rozklad-
né procesy. Rany postupne vyhnívajú, 
sekundárne výhony postupne rastú a 
hrubnú. Situácia začne byť po rokoch 
dramatická, keď sa jednotlivé výhony 
začnú vylamovať, pretože ich spoje-
nie s materským drevom je iba povr-
chové a navyše oslabené postupujú-
cou hnilobou vo vnútri jednotlivých 
ramien. 
Stabilita sekundárnej koruny sa zhor-
šuje so zvyšujúcim sa objemom a výš-
kou náhradných výhonkov – sekun-
dárnej koruny, pričom bez následnej 
pravidelnej údržby (stabilizačného 
rezu) môže dôjsť k jej postupnému 
rozpadu. Vekom sa sekundárna koru-
na stáva staticky nestabilnou. Miesta 
poranení po zosadzovacom reze pod-
liehajú intenzívnym a nevratným roz-
kladným procesom. 
Bezdôvodný zosadzovací rez je po-
rušením zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, ktorý zaka-
zuje stromy poškodzovať. Poškode-
nie drevín je každé konanie alebo 
opomenutie konania, ktoré môže 
bezprostredne alebo následne pod-
statne a trvalo znížiť ekologické a 
estetické funkcie drevín alebo zaprí-
činiť ich odumretie. V správnom ko-
naní Slovenskej inšpekcie životné-
ho prostredia sa za takéto konanie 
ukladajú vysoké pokuty. 

Ing. Z.M.: Aký druh stromov sa v 
súčasnosti odporúča, resp. neod-
porúča v blízkosti obytných zón 
a ktoré sú vhodné špecificky pre 
našu obec?
P.K.: Do alejí ale aj mestského pro-
stredia sa preferujú listnaté stromy z 
dôvodu, že lepšie znášajú toto pro-
stredie a negatívne vplyvy ako je pou-
žívanie posypových solí, malý preko-
reniteľný priestor, pôdne podmienky, 
lepšie znášajú rez, lepšie každoročne 
regenerujú.
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Poľnohospodárske družstvo, a.s., Košeca – farma Ladce 
zobralo úrodu z ladčianskeho chotára a mohlo bilancovať.
Pšenica ozimná vysiata v Dužinách, Kračinách, Za prie-
kopy a U brvna vyniesla tohto roku v priemere 5,1 tony 
z hektára. 
Kukurica na siláž, ktorú pestovali na Horekončí, Daňových 
nivách, Rúbanici, Dlhých dieloch a Na doline sa urodila v 
priemere 36 ton na hektár. 
Cirok v Rudinkách 28 ton/ha, cukrová repa na Ladeckej 62 
t/ha a repka olejná 3,60 tony/ha. 

V Materskej škole v 
Ladcoch sa 30.09.2017 
uskutočnila brigáda za-
mestnancov, rodičov a 
priateľov MŠ zameraná 
na skrášlenie školského 
dvora. Orezali sme suché 
konáre, vytvorili edukač-
ný chodník z kamenných 
stôp, natreli brány, zbierali 
kamene a šišky z trávnatej 

V septembri t.r. požiada-
li potomkovia výrobcu 
hasičských striekačiek a 
pomôcok z Brna kroniká-
ra obce o fotografiu našej 
starej hasičskej striekačky. 
Fotografiu a patričný text 
použijú v pripravovanej 

• V spolupráci s Považskou cementárňou Ladce, a.s. bu-
dujeme oporný múr pod domom p. Rebrovej na Ulici 
Janka Kráľa. Po vyvŕtaní mikropilot bude realizátorom 
stavby spoločnosťou STAS Trnava zabetónovaný opor-
ný múr, cez ktorý budú vyvŕtané do svahu lanové kotvy, 
ktoré spevnia celý svah. Následne dokončíme odvod-
nenie miestnej komunikácie odvodňovacími žľabmi, 
ktoré budú odvádzať dažďovú vodu do Lúčkovskeho 
potoka. 

Bilancia úrody 2017Problémy a ich riešenie

Brigáda v MŠ

Záujem o technickú krásavicu

Životné prostredie

• Okrem tejto akcie sme spoločne vyčistili úsek Lúčkov-
skeho potoka od „slobodárne“ až po Považskú cemen-
táreň.
• Odstavnú plochu pred cintorínom sme stihli pripra-
viť pre návštevníkov ladeckého cintorína tesne pred 
Dňom všetkých svätých. Verím, že sme tak aspoň tro-
chu zmiernili napätie vodičov, kde zaparkovať auto po-
čas návštevy cintorína.
• Rekonštrukcia nášho verejného osvetlenia v súčasnej 
dobe skončila na Úrade pre verejné obstarávanie, kde 
podal na naše výberové konanie sťažnosť neúspešný 
uchádzač. Preto sme sa rozhodli pôvodnú súťaž zrušiť, 
upraviť znenie výzvy a vyhlásiť opäť novú súťaž, v ktorej 
by sa malo rozhodnúť, kto zrekonštruuje naše verejné 
osvetlenie, ktoré je v katastrofálnom stave.
• Cintorín v Tunežiciach má problém s vodou. Problém 
pretrvával dlhšiu dobu a na konci leta už nebolo možné 
zo studne vyčerpať vodu. Preto chceme ešte do konca 
roka vyvŕtať novú studňu a budúci rok opraviť rozvod 
vody tak, aby návštevníci miestneho cintorína nemali s 
vodou už problém.
• Tento mesiac sme od Ministerstva vnútra dostali na zá-
klade našej žiadosti vyradené motorové vozidlo, ktoré 
v minulosti slúžilo psovodom polície. Jedná sa o Nissan 
X-Trail, bielej farby a v súčasnej dobe ho pripravujeme 
pre naše potreby a čakáme na podpísanú zmluvu a 
technický preukaz, s ktorým následne prepíšeme vozi-
dlo na obec Ladce.
• V týchto dňoch sme opravili betónovú cestu na Ulici 
Ľudovíta Štúra. Obyvatelia novej IBV za kaštieľom ako aj 
obyvatelia danej ulice do dnešných dní museli prechá-
dzať po ceste, ktorá ostala neopravená po výstavbe ka-
nalizácie. Ryhu sme dali vybrať, zhutniť a zabetónovať.

starosta obce 

plochy a zrekonštruovali 
2 lavičky pre deti. Vďaka 
dobrému počasiu a pra-
covnému nasadeniu sa 
táto akcia vydarila a za-
nechala v nás príjemný 
pocit, že sme našim de-
ťom skrášlili prostredie, v 
ktorom trávia veľa času. 

Alena Hudáková, 
riaditeľka MŠ

monografii o histórii fir-
my. Radi sme im vyhove-
li, najmä potom, keď nás 
ubezpečovali, že nikde 
inde sa tento typ striekač-
ky nezachoval v takom 
technickom stave ako v 

Ladcoch. 
V budúcom roku bude mať 
toto krásne technické dielo 
deväťdesiatku. Ladčiansky 
dobrovoľný hasičský zbor 
ju kúpil od firmy Hrček a 
Neugebauer z Brna Králo-
vo Pole za ťažko zozbiera-

né peniaze v roku 1928.
Dôchodok prežíva v 
dôstojnom priestore vcho-
du do obecného úradu – z 
úcty za to, že pomáhala za-
chraňovať ľudské životy a 
majetok.

Foto: Július Šedík
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Mnohí poznáme biblický 
príbeh o Jonášovi, ktorého 
zhltla veľryba a po troch 
dňoch a troch nociach ho 
vypľula na súš. Zhltla ho 
počas búrky na mori, čo 
by sa dalo chápať ako jeho 
záchrana. Bolo to tak, ale v 
inom zmysle. Jonášovi sa 
nechcelo počúvať Hospo-
dina. Nešiel tam, kam ho 
poslal, ale šiel práve opač-
ným smerom. No Hospo-
din našiel spôsob, ako ho 
presvedčiť a dostať ho na-
zad na správnu cestu. 
Koľkokrát sedíme v útro-
bách veľryby my... pretože 
sme boli presvedčení o 
tom, že nám nebude nikto 
rozkazovať, pretože sme 
boli ponorení do vlast-
ných predstáv o živote. 

Kto vytrhne veľrybe stoličku?
Bez schopnosti otvoriť sa 
novým možnostiam. Ob-
medzujúc druhých svojou 
tvrdohlavosťou si tak ko-
ledujeme o vlastnú veľry-
bu. Keď obmedzujeme 
samých seba len na seba. 
A potom sa pýtame, kde 
sa stala chyba, bez schop-
nosti hľadať ju v sebe. Ale 
pre náš život nie je dôleži-
té, ako a prečo sme sa od 
Boha vzdialili. Dôležité je 
uvedomiť si to a mať vôľu 
sa k Nemu vrátiť. Boh nás 
nepredstaviteľne miluje. 
Preto nám vždy nejakú 
veľrybu pošle, ktorá nás 
dopraví, kam treba. Len-
že...sme ochotní sedieť vo 
veľrybe a nechať sa uná-
šať?

Katka Filiačová

Ďakujem Ti Pane za oči, tie otvorené obloky do veľkých 
diaľok.
Ďakujem Ti za pohľad, ktorý nesie moju dušu k druhým 
ľuďom a ako láskavý lúč nesie teplo a svetlo Tvojho slnka 
k zemi.
Pane, urob, aby moje oči boli jasné, aby môj pohľad pre-
búdzal hlad po čistote.
Daj, aby som nikdy nesklamal, nikdy nebol zúfalý, ale bol 
schopný obdivovať, žasnúť a správne uvažovať.
Daj, aby sa moje oči dokázali zatvoriť, aby Ťa opäť mohli 
lepšie nájsť.
Nech sa však nikdy neodvracajú od sveta preto, lebo 
majú pred ním úzkosť.
Daj, aby môj pohľad bol dosť hlboký, aby spoznával Tvo-
ju prítomnosť vo svete, aby sa moje oči nikdy nezatvárali 
pred biedou a chudobou ľudí.
Pane, daj, nech je môj pohľad triezvy a pevný, no nech sú 
moje oči schopné súcitu a plaču.
Urob, aby môj pohľad nepoškvrnil toho, na koho sa díva, 
aby nevyvolával smútok, ale radosť, aby nemiatol, ale 
upokojoval, aby neviedol do zajatia, ale pozýval na rast 
k dobru.
Odovzdávam Ti svoje oči, Pane, aby vtedy, keď sa budú 
dívať na ľudí, na mojich bratov a sestry, bol si to Ty sám, 
kto sa díva na nich a skrze mňa im dáva svoje znamenia...

Želám Ti anjela, ktorý Ťa 
chytí za ruku, keď sa bu-
deš báť, aby si nespadol 
do svojej opustenosti.
Želám Ti, aby si našiel, čo 
potrebuje tvoja duša, aby 
si nezačal chradnúť.
Želám Ti, aby si sa neuto-
pil vo svojich starostiach, 
aby sa hnev a zármutok 
neobrátili proti Tebe, ale 
aby Ti dali silu oslobodiť 
sa od nepríjemnej minu-
losti.
Želám Ti anjela, ktorý sa 
Ťa uzdravujúco dotkne a 

Prosba za správny pohľad

K Vianociam 
želám Ti Anjela

dovolí klíčiť nádeji tam, 
kde sa zdá byť všetko 
stratené...

A. L. Balling



Blíži sa čas Vianoc. Čas po-
koja, radosti, nádeje, želaní, 
darčekov, oslavy. Oslavuje-
me narodenie Ježiša Krista. 
Bývame k sebe milší, chceme 
darovať lásku, teplo, obja-
tie, úsmev. Dávame si jeden 
druhému to najcennejšie, 
samých seba, svoj čas. Toto 
obdobie sa spája aj s kon-
com roka. Vtedy zvykneme 
prehodnocovať, bilancovať, 
spomínať. Je to asi prirodze-
né. 
Ako tak sedím, pozerám von 
oknom, sneží, na stole mám 
čaj s medom, zrazu mi na-
padlo, ako sme  s bývalým 
p. farárom Marianom dávali 
dokopy prvý časopis... náš 
farský. Bol to spontánny po-
čin, jednoducho sa nám to 
zdalo ako skvelý nápad. Na 
ulici som oslovila pár ľudí. 
Prvé stretnutie bolo u nás 
v obývačke. Napiekla som 
koláče, prišli sestry Zbínové, 
Majka, Zuzka, Faturovci... 
vyzeralo to ako na nefor-
málnej redakčnej porade... 
vymýšľali sme názvy nášho 
občasníka, ktoré by najviac 
vyhovovali  všetkým zúčast-
neným. Vyhral ten najlepší 
-U nás- veď predsa sme sa 
cítili ako doma. Postupne 
vznikali rôzne rubriky. Vo 
svojich článkoch, príbehoch 
ste zo seba dávali to najlep-
šie. Keď som čítala ako prvá 
vaše výtvory, bola som pyšná 
na vašu odvahu. Predsa len, 
nie každý chce ísť s kožou na 
trh. Najskôr sme všetci písa-
li s ostychom, veď nie sme 
nijakí spisovatelia, vraveli 
sme si. Fotky boli zo všetkých 
udalostí, zo Dňa detí, z Miku-
lášskych stretnutí, z Bodky 
za prázdninami, z turistiky, 
z detských táborov. Veru, 
za tých pár rokov sa toho 
nazbieralo dosť. Občas sme 
prežívali aj tvorivú krízu, na-
máhali sme sa najmä s grafi-
kou, stĺpčeky veru nevyzerali 
niekedy profesionálne. Tých 
telefonátov, dohadov, nápa-
dov bolo neúrekom. Myslím 
si, že nás to tešilo, i keď sme 
si voľný čas kradli potajme, 
a nie vždy nám to hralo do 
noty. Nikdy nezabudnem, a 
veľmi chcem veriť, že mnohí z 
vás si tiež pamätajú na prvé 

Dnes o spomínaní...
číslo. Hrdo, aj keď s trémou, 
som ho niesla ukázať svetu. 
S malou dušičkou sme čakali, 
aká bude odozva. Nielen far-
níci, ale aj ostatní obyvatelia 
prijali náš občasník prekvapi-
vo pozitívne. Ako to už býva, 
nie vždy sa podarilo všetko, 
ako sme si predstavovali. 
Akosi sme to zvládali. Do-
konca sme sa zúčastnili  ce-
loslovenskej súťaže farských 
časopisov. Nezískali sme síce 
žiadne ocenenie, ale hrial nás 
pocit, že sa o nás dozvedeli aj 
za hranicami okresu a diecé-
zy. Pravda, časom sa podoba 
nášho periodika zmenila. 
Postačili nám aj dve strany v 
Ladeckých zvestiach, kde náš  
farský spravodaj prijali ako 
prílohu, ako súčasť obecných 
novín. Nie je to pravidlom na 
Slovensku, myslím, že sme 
jedným z mála spravodajov, 
kde sa oznamy farské pripo-
jili k novinám obecným. Vďa-
ka za túto možnosť a dobrú 
skúsenosť. Vlastne sa touto 
cestou chcem zo srdca po-
ďakovať všetkým, ktorí boli 
ochotní sa za celých, myslím, 
že už šesť rokov, možno viac, 
podieľať na tejto peknej čin-
nosti. Veľmi radi ste venovali 
svoj čas, um, nápad dobrej 
veci. Som vám vďačná a vždy 
budem. Prajem vám všetkým 
krásne prežitie sviatočných 
dní. Prežite ich v kruhu pria-
teľov, rodiny, svojich blízkych. 
Požehnaný vianočný čas a v 
novom roku 2018 veľa zdra-
via, šťastia, spokojnosti, hoj-
nosti, nech sa všetko to, čo si 
navzájom prajeme a želáme 
splní.

...s vďakou vaša Janette

Zo života ...
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Blíži sa koniec roka a akosi tak 
v sebe bilancujem, čo som ten-
to rok vykonala pre druhých 
v mene Ježišovho učenia. To 
že ma ľudia poznajú ako ženu 
z charity nestačí. To by bolo 
pramálo. Vždy tvrdím, že pre 
charitu a pomoc blížnym musí 
človek dozrieť. Takáto pomoc 
musí nevyhnutne počúvať 
rozum, ale vychádzať musí zo 
srdca. Tam musí byť jej pevný 
základ. A keď už je človek do-
statočne zrelý, prídu príležitos-
ti.
Pred časom sme Vás pozývali 
k účasti na Tesco potravinovej 
zbierke v prevádzke v Led-
nických Rovniach prostred-
níctvom našej farskej charity. 
Ďakujeme všetkým zlatým 
ženám, ktoré sa dobrovoľne 
prihlásili. Ste poklady!!! Veľká 
vďaka patrí vedeniu ZŠ v Lad-
coch, katechetovi a rodičom 
deviatačok, ktoré spolu s nami 
vítali ľudí vo dverách Tesca a 
oslovovali ich s letákom v ruke. 
Vďaka, baby! Ste super!!! :) Že 
sme vyzbierali takmer pol tony 
potravín a drogérie v celkovej 
hodnote 804,80 €,  je len kvap-
kou v celoslovenskej zbierke, 
ktorú už po šiestykrát vyhlásila 
Slovenská katolícka charita v 
spolupráci s Tescom. Celkové 

čísla za Diecéznu charitu ho-
voria o 18 tonách potravín a 
drogérie v hodnote takmer 
25.000,00 €, ktoré sa dostali re-
álnym ľuďom. Avšak vďaka na-
šej účasti aj ľuďom v našej obci 
a blízkom okolí, spolu viac ako 
32 rodinám. Vďaka samozrej-
me patrí aj ľuďom, ktorí chodili 
do Tesca nakupovať a prispe-
li tak svojím dielom k takým 
krásnym počtom. 
Okrem tejto veľkej akcie sa te-
šíme aj z našich malých zbierok 
pre rodiny s deťmi, či už išlo o 
školské potreby, potraviny, 
obuv a oblečenie, financie 
na lieky. Ďakujeme za každý 
príspevok.  Ďakujeme tiež 
ľuďom, ktorí obetovali svoj čas 
a odviezli šatstvo do Charitné-
ho domu sv. Vincenta v Žiline, 
čím nás odbremenili. Ďakuje-
me všetkým neľahostajným 
susedom a spoluobčanom, 
ktorí chápu problémy imobil-
ných ľudí a majú ochotu im 
pomôcť. Ďakujeme za finanč-
nú a hmotnú podporu, vďaka 
ktorej môžeme pomáhať aj pri 
organizovaní farských akcií pre 
deti. Ďakujeme za prijatie sest-
rami kresťanskej lásky Vincenta 
de Paul, kde vždy načerpáme 
silu pre ďalšie aktivity. Vaša 
duchovná podpora je veľmi 
dôležitá.  Ďakujeme pánovi 
riaditeľovi Petrovi Birčákovi a 
Michaele Uhrin Sokolíkovej z 
Diecéznej charity v Žiline za 
dôveru a príležitosť.
Všetko je tak, ako má byť :)

Katarína Filiačová
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Turistický záver sezóny Príkladná 
aktivita SZZP

Kto chce loviť, musí sa starať Chovateľstvo je 
ušľachtilá činnosť

Ako sa za posledné roky stal Butkov našim tradičným cieľom 
poslednej turistiky v roku, nemohlo to byť inak ani v roku 
2017. A tak sa 21. októbra vybralo 55 turistov (z toho 12 detí) 

ukončiť turistickú sezónu na „náš kopec“. 
Po výstupe na Butkov sme sa všetci stretli pri fantastickom guláši na cha-
te u Ľubomíra Martináka, spoločne sme pospomínali a zhodnotili uplynulú 
úspešnú sezónu a naši najmladší turisti boli ocenení medailami. 
Všetci sa už tešíme na rok 2018 a ďalšie turistické túry po našom krásnom 
Slovensku. 

P. Martinák

Dnes už každý vie, že rybárčenie nie je len lov rýb. Je to starostli-
vosť o prostredie, v ktorom ryby žijú a predovšetkým starostlivosť 

o to, aby vo vodách revíru našli domov ďalšie a ďalšie generácie rýb. 

Činnosť ZO SZZP v Ladcoch bola aj v druhom 
polroku 2017 bohatá v oblasti starostlivosti 
o zdravie a kondíciu členov, družobné akti-
vity s tradičnými organizáciami v regióne i v 
kultúrno-spoločenskom živote. 
Dňa 12. augusta sme usporiadali posedenie 
pri hudbe a guláši v pohostinstve „U Rada“. Na 
posedení sa okrem našich členov zúčastnili aj 
hostia z družobných organizácií z Ilavy, Púcho-
va, Košeckého Podhradia, Lúk a z Dubnice n/V. 
Do tanca a na počúvanie viac ako stovke účast-
níkov hral Peter Holba z Nemšovej. 
V septembri sa 25 členov zúčastnilo rekondič-
ného pobytu vo Veľkom Mederi. V októbri 21 
členov absolvovalo pochod slováckym vino-
hradom v obci Mutěnice vo vinohradníckom 
kraji Moravy. 
V tom istom mesiaci navštívilo 18 členov ZO 
SZZP Poľsko a 13 členov bolo na zábave, na 
ktorú ich pozvala organizácia z Dubnice n/V, 
sedem bolo na husacích hodoch v Chorvát-
skom Grobe. 
Na „Deň invalidov“ 9. novembra sa v klobušic-
kom kultúrnom dome konala konferencia za 
účasti predsedu TSK J. Bašku a primátorov z 
novej Dubnice, Ilavy a viceprimátora z Dubnice 
nad Váhom. Na konferencii za dobrú prácu v 
organizácii ocenili našich členov Jána Adamca, 
Janu Faturíkovú, Annu Kvasnicovú, Boženu Pe-
terkovú a Ľudmilu Slávikovú. 
V novembri sme sa zúčastnili na posedení v 
Púchove a 22 členov bolo na termálnom kúpa-
lisku vo Veľkom Mederi. Zájazd tradične uspori-
adúvame so ZO SZZP v Dubnici n/V.

Milan Rafaj, predseda ZO SZZP

Základná organizácia SZCH sa zaoberá chovom 
čistokrvných zvierat, hlavne králikov a hydiny. 
Našim cieľom je rozširovanie chovu týchto zvierat 
v čo najväčšom počte a získavaní nových chova-
teľov pre túto ušľachtilú činnosť. Jednou z hlav-
ných našich činností je účasť na výstavách drob-
ného zvieractva. Na jeseň sme sa zúčastnili XXI. 
Vážskej výstavy králikov, hrabavej a vodnej hydi-
ny, holubov a exotického vtáctva. Výstava sa ko-
nala v dňoch 7. – 8. októbra 2017 v chovateľskom 
areáli ZO SZCH Beluša. Celkovo bolo vystavených 
1030 kusov zvierat, z toho 398 ks králikov, 154 ks 
holubov, 289 ks hydiny a 189 ks exotického vtác-
tva. Zvieratá vystavovalo celkom 110 chovateľov z 
piatich oblastí – Považská Bystrica, Žilina, Myjava, 
Trnava a Vsetín. Výstava splnila svoje poslanie a 
každý z návštevníkov ohodnotil prácu chovateľov 
vystavených zvierat. Za našu organizáciu sa na 
výstave zúčastnili chovatelia Anton Haršáni a Vla-
dimír Kalus. Anton Haršáni vystavoval štyri kusy 
králikov plemena Novozélandský biely a Vladimír 
Kalus 5 kusov plemeno Belgický obor železitý. Vy-
stavené zvieratá Vladimíra Kalusa ocenili Čestnou 
cenou výstavy. Výbor základnej organizácie má 
snahu získať pre túto ušľachtilú činnosť čo najväč-
ší počet zvlášť mladých chovateľov vzhľadom na 
vyšší vekový priemer súčasných členov. 
Haršáni A. 
predseda SZCH

Tajomník Obvodnej organizácie č. 3, 
Ing. Jozef Šedík, nás oboznámil ako, 
kde, akých a koľko rýb sa dostalo v 
roku 2017 do vôd ich revíru. Celá 
táto činnosť sa robí podľa zarybňo-
vacieho plánu, ktorý je rozložený od 
marca do novembra. Násady rýb nie 
sú lacné a hradia sa z rozpočtu orga-
nizácie, z darov sponzorov a financií, 
ktoré vznikajú ako náhrada za „ušlé“ 
ryby pri náplavách. 

Zarybňovanie v roku 2017
Marec 2017 – amur biely 180 kg, štr-
kovisko Ilava
Apríl 2017 – šťuka plôdik asi 10 000 
ks – odchovný rybník Ilava, pstruh 
dúhový 450 ks – Tunežice, pstruh po-
točný 150 ks – Tovarský potok, 100 ks 
Porubský potok, 100 ks Podhradský 
potok
September 2017 – pstruh potočný – 
po 3 000 ks do potokov Podhradský, 

Porubský a Tovarský, 300 ks Ilavský, 
400 ks Kopecký, 150 ks kanál Ladce, 
150 ks Váh Ladce
Október 2017 – kapor rybničný 1 
500 ks – štrkovisko Ilava
November 2017 – kapor rybničný 
250 ks – Dulov, 100 ks – štrkovisko 
Ilava, 200 ks rybník Tunežice, 120 ks 
odstavné rameno Ladce.

V ďalšom čísle Ladeckých zvestí 
sa znova venujeme zaujímavým a 
vôbec nie jednoduchým problé-
mom rybárov.

Foto: Martinák



Zaujímavosti z OUI

Hodina deťom

1. ročník Behu na Butkov
V športovej histórii Ladiec nenachádzame veľmi často ľahkú atle-
tiku. Vytrvalostné behy však v sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch našli svojich vyznávačov. Pamätáme sa na hojne obsadzo-
vaný „Beh oslobodenia Ladiec“, ktorý sa konal v každom roku v 
ladčianskom parku. Preto nás potešila správa, že sa bude konať 
Beh do vrchu z obce na vrch Butkov.

Organizátormi behu, ktorý sa konal v októbri 2017 boli Obecný úrad 
Ladce a Únia behov do vrchu so sídlom v Dubnici n/V v širokej spolu-
práci s Považskou cementárňou, a.s..
Trať viedla krásnym prostredím cez Horné Ladce, Záhorím, cez Krížovú 
cestu až na Butkov. Merala celkom 6 km s prevýšením 333 metrov. 
Na štart tohto neľahkého preteku sa postavilo 82 pretekárov, ktorí sa 
veľmi pozitívne vyjadrovali o premiére, teda 1. ročníku tohto behu a 
tešili sa aj na druhý ročník. 
Absolútnym víťazom (pretekár s najlepším časom bez ohľadu na ka-
tegórie) sa stal z mužov Zdeno Koleda (ŠKP Žilina) a zo žien Katarína 
Paulínyová (ZTS Martin) – súčasná veteránska majsterka sveta. 
Z Ladiec štartovalo 6 pretekárov. 

Výsledky (výhercovia v 
jednotlivých kategóriách):
Muži A do 40 rokov: Valuch, Dub-
nica, muži B do 50 rokov: Koleda, 
ŠKP Žilina, muži C do 60 rokov: 
Kováčik, Súľov, muži D nad 60 
rokov: M. Kováč, Trenčín, ženy do 
40 rokov: Hortobágyiová, Etos, 

Pomôcť deťom je jednoduché.
Raz ročne vyjdú dobrovoľníci do ulíc miest a obcí po celom Slovensku. 
Spoznať ich môžete podľa žltých pokladničiek s maskotom Hodiny de-
ťom, Hugom. Ten sa usmieva aj zo žltých odzna-
kov, ktoré získali všetci darcovia, ktorí prispeli 
10.11.2017 hotovosťou do zbierky na našej Zá-
kladnej škole a v uliciach Ladiec. Vyzbieralo sa 
142,40 eur.  Všetkým darcom veľmi ďakujeme. 

Ing. Tomáš Struňák
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Zástupca riaditeľa OUI Mgr. 
Miroslav Sňahničan nám po-
skytol informáciu o niektorých 
zaujímavostiach v učilišti.

Znížil sa počet žiakov
Na začiatku školského roka mali 
v OUI 104 žiakov. K 22. novem-
bru 2017 evidovali 95 žiakov. 
Dôvody na zníženie boli rôzne: 
zanechanie štúdia (3), vylúčenie 
(8) a prerušenie štúdia (1). Teda 
učilište opustilo 12 žiakov a 3 
žiaci pribudli zo žilinského uči-
lišťa. 

Opäť projekt Erazmus
V januári budúceho roka sa 
bude škola opäť uchádzať o 
grant z projektu Erazmus. S 
partnermi z Maďarska, Česka 
a Nemecka majú spracovaný 
projekt, v ktorom ide o výmen-
né pobyty žiakov zamerané na 
výmenu skúseností z odbornej 
praxe. 

Zaujímavá činnosť 
v internáte
V internáte OUI Ladce je v škol-
skom roku 2017/2018 ubyto-
vaných 13 žiakov, rozdelení 
sú do 2 výchovných skupín. 
Okrem práce vo výchovných 
skupinách, sa žiaci zapájajú aj 
do krúžkovej činnosti a celoin-
ternátnych akcií. Od začiatku 
školského roka sa v internáte 
uskutočnilo 11 celointernát-
nych akcií, 4 kvízy s rôznou te-
matikou, spoločné grilovanie 
pod altánkom, stolnotenisový 
turnaj, 3 popoludnia s výtvar-
nými aktivitami, turnaj v dáme 
a súťaž o najkrajší účes a make 
up. 

Ďalšie informácie o dianí na od-
bornom učilišti sú priebežne 
zverejňované na stránke: www.
ouiladce.sk

Mgr. Sňahničan Miroslav,
zástupca riaditeľa

ženy do 50 rokov: Paulínyová, 
ZTS Martin, ženy do 60 rokov: A. 
Kadlecová, BK Lysá, ženy nad 60 
rokov: G. Chrenková, Jogging 
klub Dubnica, juniori: Lednický, 
Lednické Rovne, juniorky: Žárska, 
Spartak Dubnica.

Foto: Mgr. Miroslav Lipták



Medzinárodný deň škol-
ských knižníc 24. 10. 2017

Kúzelná noc v škole

Nové pomôcky pre školu

Stretnutie dôchodcov

Školské kolo Olympiády zo slo-
venského jazyka a literatúry

Tretiaci na Obecnom úrade
Medzinárodný deň školských 
knižníc vyhlásila Dr. Blanche 
Wools, prezidentka Medzinárod-
nej asociácie školského knihov-
níctva (IASL) a pripomína sa od 
roku 1999. 

V piatok podvečer, 27. októbra, sa chodby 
na druhom stupni v našej škole premenili 
na kúzelné zákutia, plné známych filmových 
i knižných hrdinov, ale aj rozprávkových by-
tostí. Čakala nás dlhá noc plná zábavy, kví-
zov, zaujímavých úloh a súťaží. Nechýbala 
dobrá pizza a samozrejmosťou bola i skvelá 
diskotéka, na ktorej sme sa spoločne zabá-
vali do neskorých hodín. Keďže spánok nás 
obchádzal, stihli sme si pozrieť aj filmy a za-
baviť sa pri spoločenských hrách. 
Deti ukázali svoju tvorivosť pri výrobe kos-
týmov a masiek a zmysel pre súťaživosť pri 
zbieraní bodov za jednotlivé súťažné disci-
plíny. Atmosféra bola skvelá a všetci sme si 
spoločnú zábavu užili. 

Mgr. Šárka Adamcová

Dňa 26. októbra 2017 sa naša p. riaditeľka 
zúčastnila na výstavisku v Trenčíne sláv-
nostného odovzdávania učebných pomô-
cok. Pri príležitosti výstavy JOB fórum a 
prezentácie stredných škôl trenčianskeho 
kraja jej ako i ďalším riaditeľom základných 
škôl odovzdal tieto pomôcky župan TSK 
Ing. Jaroslav Baška. Do projektu duálneho 
vzdelávania „Hrdina remesla“ sa zapojilo 
mnoho základných škôl, ktoré si odniesli 
rôzne interaktívne pomôcky, ktoré pomô-
žu pri vzdelávaní žiakov. Naša škola dostala 
pomôcky určené na výučbu fyziky, techniky 
alebo prírodovedy – 6 kusov elektronických 
stavebníc Boffin a jeden notebook Lenovo. 
Tieto stavebnice veľmi zaujali našich žiakov 
a rozšírili ich vedomosti v oblasti fyziky. 

Ing. Martina Kozlíková

Dňa 30.10.2017 sa konalo stretnutie bývalých pracovníčok MŠ v Ladcoch pri príležitosti  
mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším. Bolo to veľmi milé stretnutie plné spomienok 
na  chvíle prežité v každodennom kolobehu života MŠ a družných rozhovorov spojené s 
príjemným posedením s kolektívom škôlky. 

Alena Hudáková, riaditeľka MŠ

Každoročne sa žiaci ZŠ v Ladcoch, milujú-
ci slovenský jazyk a literatúru, zapájajú do 
Olympiády zo slovenského jazyka a literatú-
ry. Inak tomu nebolo ani tento školský rok. 
Šesť dievčat z ôsmeho a deviateho ročníka 
si „zmeralo“ sily vo vedomostiach a rečníc-
kych zručnostiach. 
Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 
2.11.2017 a pozostávalo z dvoch častí – tes-
tu a najviac obávanej disciplíny zameranej 
na rečnícky prejav, ktorý si súťažiaci museli 
samostatne pripraviť a predniesť. Najlepšie 
na prvých troch miestach: 
1. Simona Hudecová (8. ročník)
2. Daniela Váňová (9. ročník)
3. Melánia Králová (9. ročník)

Mgr. V. Šišková

Na našej škole sme oslavovali tento svia-
tok celý mesiac október viacerými akti-
vitami, zároveň sa zvýšila návštevnosť 
školskej knižnice. 
Každá trieda na 1. stupni si vybrala z ča-
rovného batôžka knihu, ktorú nevidela 
a následne počas mesiaca čítala z vybra-
nej knihy a na záver nakreslila ilustráciu 
hlavných postáv. Práca to bola zaují-
mavá a kreatívna, ale hlavne tajomná a 
tajná, nakoľko ostatné triedy sa nesmeli 
dozvedieť, s akou knihou pracuje daná 
trieda. 
Druhou aktivitou, do ktorej sa zapojili 
žiaci 1. stupňa bol 8. ročník česko-slo-
venského projektu pre základné školy a 
osemročné gymnáziá Záložka do knihy 
spája školy: Tajuplný svet knižných prí-
behov. Žiaci vyrábali záložky rôznych 
tvarov a s rozmanitými motívmi počas 
vyučovacích hodín. Našou partnerskou 
školou bola Spojená cirkevná škola v 
Snine. 
Zahanbiť sa nedali ani žiaci 2. stupňa, 
ktorí sa zapojili do akcie Moja selfie s 
knihou, ktorú som prečítal/a. Hádam 
každý učiteľ sa stretáva s tým, že deti 
vo väčšej miere používajú mobil, najmä 
na vytváranie rôznych fotiek, resp. sel-
fie. Aby sme túto ich aktivitu spojili s 
niečím užitočným, urobili sme súťaž o 
najzaujímavejšiu selfie fotografiu. Foto-
grafia musela byť s knihou, ktorú si žiaci 
zapožičali, a teda aj prečítali, zo školskej 
knižnice. Po vyzbieraní fotiek p. učiteľ-
ka Šišková vytvorila nástenku, ktorá je 
umiestnená na chodbe v pavilóne A. 

Mgr. Daniela Koňuchová

Vo štvrtok, 19.10.2017, sa tretiaci spolu s triednou učiteľkou v rámci vy-
učovacej hodiny vlastivedy vybrali na Obecný úrad v Ladcoch.
Už vo vchodových dverách nás privítal p. starosta Ing. Jaroslav Koyš. Usa-
dil nás do zasadacej miestnosti, ktorá okrem iného slúži aj na iné účely. 
Ukázal nám inauguračnú reťaz a povedal, na čo slúži. Tá bola parádna, 
všetky deti si ju chceli vyskúšať. Ďalej nám povedal, že obecné zastupi-
teľstvo okrem starostu a zástupcu starostu tvorí 9 poslancov, ktorí roz-
hodujú a hlasujú o rôznych dôležitých návrhoch, projektoch v rámci 
obce. Samozrejme, že sme si vyskúšali, ako funguje zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva aj s hlasovaním, Pán starosta nám porozprával, aké sú 
kompetencie jednotlivých pracovníkov Obecného úradu. Ďalej sme sa 
dozvedeli, koľko obyvateľov žije v súčasnosti v Ladcoch, vyskúšali sme si 
hlásenie v obecnom rozhlase...
V kancelárii u p. starostu nás čakalo sladké pohostenie a magnetka, videli 
sme ako funguje kamerový systém a dostali sme aj odpovede na naše 
všetečné otázky. Tak to bola parádna vyučovacia hodina vlastivedy. Ďa-
kujeme, pán starosta. 

Mgr. Daniela Koňuchová
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Foto: Z. Čuríková
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Dobré umiestnenia 
stolných tenistov

Pribudli nám plavci Hodnotenie jesene
Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch 18.09. – 22.09.2017 v 
Mestskej krytej plavárni v Púchove. Celý výcvik zastrešovala 
kvalifikovaná trénerka Gabriela Podobeňová a ďalší dvaja 
tréneri. Okrem trénerov na deti dohliadal zdravotník/plav-
čík. Celkový počet žiakov zúčastňujúcich sa výcviku bol 38. 
Základný plavecký výcvik absolvovalo 18 tretiakov. Zdoko-
naľovací plavecký výcvik absolvovalo 20 štvrtákov. Pedago-
gický dozor vykonávali Mgr. Daniela Koňuchová, Mgr. Kata-
rína Štefancová, Mgr. Miroslava Bartáková. 
Žiaci sa naučili uplatňovať základnú techniku plaveckých 
spôsobov (kraul, prsia, znak), popísať polohu tela, cyklus 
horných a dolných končatín v jednotlivých fázach, charak-
teristiku súhry končatín a dýchania, jeho rytmus, postupné 
zrýchľovanie záberu. Plavci svoje vytrvalostné schopnosti 
uplatnili preplávaním vzdialenosti 100 – 450 m rovnomer-
ným tempom. Cieľ plaveckého výcviku bol splnený, nakoľ-
ko i neplavci prekonali strach z vody a naučili sa splývať s 
doskou. 

Mgr. Daniela Koňuchová
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Dospelí odohrali počas jesene 15 zápasov, 6x zví-
ťazili, 1x remizovali a 8x prehrali. S 19 bodmi a 

skóre 22:28 im po jeseni v neúplnej tabuľke patrí 8. miesto.

Už sme si zvykli, že naši stolní tenisti nebojujú v súťažiach 
o záchranu, ale o umiestnenie v hornej časti tabuliek. 
Stolnotenisové ligy sú rozbehnuté naplno. Dňa 20. no-
vembra bolo odohratých šesť, resp. osem kôl. 

Do bojov o body zasiahlo 22 hrá-
čov. Plný počet minút odohral 
Erik Floriš, o 1 zápas menej Mok-
rička. Vo všetkých 15 zápasoch 
nastúpili Vangel, Martinka, Kvas-
nica a v 14 zápasoch nastúpili 
ešte Mojto a Ondrašík. Najlepším 
strelcom bol Mojto s 5 gólmi, o 
jeden menej - teda 4 zaznamenal 
P. Štrbák a ako tretí v poradí skon-
čil Ondrašík s 3 gólmi. Po 2 dali 
Floriš, Martinka, Kvasnica, po 1 
pridali Mosorjak, Haluska, Svieč-
ka a 1 vlastný. Ani počas tejto se-
zóny sa družstvo nevyhlo zrane-
niam, najciteľnejší bol výpadok 
J. Pagáča, ktorý sa zranil hneď v 
úvodnom kole. K nemu pribudli 
ešte Sviečka a F. Váň. A tak tréner 
musel najviac improvizovať hlav-
ne na poste stopéra. Pri troche 
športového šťastia mohla byť 
bilancia výsledkov mužstva ešte 
lepšia. Veríme, že hráči sa počas 
zimnej prestávky dajú zdravotne 
do poriadku a na jar zabojujú o 
lepšie umiestnenie.

Dres družstva dospelých La-
diec počas jesene 2017 obliekli 
títo hráči: Medard Vangel, Jakub 
Machala, Dominik Porubčan, 
Samuel Pravda, Jozef Váň, Erik 
Floriš, František Váň, Erik Mrážik, 
Peter Martinka, Erik Kučera, Jaro-
slav Mokrička, Martin Štrbák, Pa-
trik Štrbák, Patrik Oťahel, Martin 
Kvasnica, Jakub Haluska, Pavol 
Bonan, Lukáš Ondrašík, Vladimír 
Mosorjak,, Lukáš Sviečka, Miloš 
Mojto a Jakub Hafera. Trénerom 
je Jozef Jakuš a vedúcim mužstva 
Vladimír Chovanec.

Dorastenci odohrali na jeseň 13 
MFZ, v ktorých 4x zvíťazili a 9x 
prehrali. Dali 16 gólov a 38 do-
stali, s 12 bodmi prezimujú na 
10. mieste. Najlepšími strelcami 
sú I. Kandráč a M. Adamec, ktorí 
dali zhodne po 5 gólov. Všetky 
zápasy odohrala dvojica hráčov 
M. Adamec a Petráš, o 1 zápas 
menej odohral Lukáš Češko. V 
tejto kategórii nás reprezentujú 
prevažne chlapci, ktorí ešte pred 
sezónou obliekali žiacky dres. Na-
viac, tréneri disponujú úzkym ká-
drom hráčov. Trénermi družstva 
sú Patrik Baláž a Michal Zábojník.

Žiaci odohrali 9 zápasov, 2x zví-

A družstvo v 3. lige v skupine 13 družstiev bolo predbežne na 4. 
mieste, keď získalo 20 bodov (6 výhier, 2 prehry).
B družstvo v 5. lige po štyroch výhrach, jednej remíze a 1 prehre 
(15 bodov) figuruje zatiaľ na treťom mieste z celkového počtu 12 
družstiev. 
C družstvo v 6. lige (celkom 12 účastníkov) získalo 12 bodov, čo 
mu stačí predbežne na 5. miesto. 

Vyžrebovanie 2. časti súťaží:
3.liga
13.01.18 TJ Slovan D. Kočkovce A – 
TJ Tatran Ladce A
27.01.18 STK Veľké Uherce B – TJ 
Tatran Ladce A
27.01.18 STK TEVOS Partizánske B 
– TJ Tatran Ladce A
10.02.18 TJ Tatran Ladce A – ŠKST 
Bošany B
10.02.18 TJ Tatran Ladce A – SK 
Karpatia Prievidza A
24.02.18 STO Prusy A – TJ Tatran 
Ladce A
24.02.18 STK EURO Drietoma B – 
TJ Tatran Ladce A
10.03.18 TJ Tatran Ladce A – Kera-
ming Trenčín B
10.03.18 TJ Tatran Ladce A – ŠKST 
Sedmerovec A
24.03.18 ObSK UNIMAT Lazany A – 
TJ Tatran Ladce A
24.03.18 STK Prievidza A – TJ Tat-
ran Ladce A
07.04.18 STK Stará Turá A – TJ Tat-
ran Ladce A
07.04.18 STK Nové Mesto n/V B – 

TJ Tatran Ladce A

5.liga
19.01.18 Ladce B – Dubnica A
26.01.18 N. Dubnica B – Ladce B
02.02.18 Ladce B  – TTC PB C
09.02.18 Ladce B – N. Dubnica C
16.02.18 Pruské A  – Ladce B
23.02.18 Ladce B – Pružina A
02.03.18 Slovan PB A – Ladce B
09.03.18 Ladce B – Medeko PB A
16.03.18 Dol. Moštenec A – Ladce B
23.03.18 Ladce B – Dol. Kočkovce B
06.04.18 Sedmerovec B – Ladce B

6.liga
19.01.18 Slovan PB B – Ladce C
26.01.18 Ladce C – Nozdrovice A
02.02.18 Dohňany A  – Ladce C
09.02.18 Zliechov A – Ladce C
16.02.18 Ladce C  – Milochov A
23.02.18 Dol. Maríková A – Ladce C
02.03.18 Ladce C – JoLa DCA A
08.03.18 TTC PB D – Ladce C
16.03.18 Ladce C – Čer. Kameň A
23.03.18 Pruské B – Ladce C
06.04.18 Ladce C – Sedmerovec C

Mgr. M. Sňahničan

ťazili a 7x prehrali. Zo skóre 16:62 
a 6 bodmi im po jeseni patrí 8. 
miesto. Najlepšími strelcami sú 
Patrik Jesenský a Michal Bielik, 
ktorí dali po 5 gólov. Trénerom 
družstva je Jakub Machala.

Okrem týchto družstiev  máme v 
súťažiach ešte družstvo príprav-
ky U11, ktorá dokončila celú je-
sennú časť ešte pred uzávierkou 
minulého čísla Ladeckých zvestí. 
Trénerom je Jaroslav Chalaň, kto-
rému vypomáha Anton Puškár.

Záverom tohto hodnotenia vý-
bor TJ touto cestou ďakuje obci 
Ladce, obecnému zastupiteľstvu, 
vedeniu Považskej cementárne 
Ladce, a.s., RNDr. Petrovi Janeší-
kovi a pp. Martinovi Adamcovi, 
Petrovi Posluchovi, RNDr. Bra-
nislavovi Liptákovi, ďalej spo-
ločnostiam DREVOPAL na čele 
s pánom Róbertom Jendrolom, 
KOVOB Martin na čele s Ing. Bla-
žejom Čížom, AERZEN Slovakia, 
PK Doprastav, ale i mnohým ďal-
ším, ktorí podporili našu TJ, za ich 
pomoc, bez ktorej by naša TJ ne-
mohla fungovať. Okrem sponzo-
rov patrí naše poďakovanie aj pp. 
Š. Zábojníkovi, D. Porubčanovi, 
Martinkovi a Mackurovi, ktorí sa 
príkladne starali nielen o hracie 
plochy, ale o celý športový areál 
a tiež A. Beňakovej, ktorá sa stará 
o čistotu šatní a výstroja hráčov.

A celkom na záver výbor TJ pra-
je všetkým sponzorom, hráčom, 
trénerom i fanúšikom úspešné 
vykročenie do nového roku 2018, 
pevné zdravie, veľa úspechov a 
veľa pekných športových zážit-
kov. Všetkým zraneným hráčom 
želáme skoré uzdravenie a návrat 
na zelený trávnik.

Ing. F. Gach


