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LADECKÉ ZVESTI

Vážení
spoluobčania !
Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, čas pokoja a rodin-
ných stretnutí. Obdobie krásne rozsvieteného stromčeka, 
vône vianočného pečiva a spomienok na detstvo. Tento 
čarovný čas si vychutnávajú nielen naši najmenší, ale aj 
my dospelí. Užívajme si spoločne pokojnú atmosféru domova, v ktorom vládne pocit bez-
pečia, lásky a domácej pohody. Tešme sa na moment, keď si opäť sadneme za štedrove-
černý stôl, kde si navzájom prejavujeme úctu a lásku. Inšpirujme sa radosťou našich detí 
a spomaľme. Urobme si čas na svojich najbližších a spolu nasávajme atmosféru Vianoc. 
Pri pohľade späť a zhodnotení uplynulého roka vám chcem aspoň takýmto spôsobom po-
ďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej obce. Za vašu trpezlivosť a pochopenie 
pri mnohých stavbách a prácach, ktoré sme robili pre zlepšenie života v našej obci. Ale aj 
za tie, ktoré sme ešte neurobili. Mnohí z vás nezištne pomáhali druhým ľuďom v núdzi, pri 
úpravách okolia nového kostola alebo boli neoddeliteľnou súčasťou mnohých kultúrno 
– spoločenských podujatí. Preto si myslím, že v našej obci je veľa ľudí, ktorí majú srdce na 
pravom mieste a svojim správaním a postojom sú príkladom nielen pre ostatných spolu-
občanov, ale hlavne pre tých najmenších. Za to vám patrí odo mňa veľká vďaka. Verím, že 
spoločným úsilím a podporou jeden druhého zmeníme tvár našej obce k lepšiemu. 
Na záver mi dovoľte poďakovať za spoluprácu v tomto roku podnikateľským subjektom 
pôsobiacim v našej obci: Považskej cementárni, a.s., Ladce, na čele s generálnym riadi-
teľom Ing. Antonom Barcíkom, jeho spolupracovníkom a zamestnancom, pánovi RNDr. 
Petrovi Janešíkovi, spoločnosti Drevopal na čele s Róbertom Jendrolom, spoločnosti PK 
Doprastav a.s., Poľnohospodárskemu družstvu Košeca, súkromným podnikateľom Pet-
rovi Chovancovi, Martinovi Adamcovi, Petrovi Jesenskému, spoločnosti AMV, spoločnosti 
BEEL s RNDr. Branislavom Liptákom a jeho spolupracovníkom, ktorí sa starajú o vydáva-
nie našich Ladeckých zvestí, Branislavovi Liptákovi, staršiemu človeku, ktorému vďačíme 
za vedenie našej obecnej kroniky a Ladeckých zvestí. Všetkým týmto patrí vďaka za aktív-
nu a nezištnú pomoc pri rozvoji našej obce. 
Želám vám príjemné vianočné sviatky 
plné porozumenia, lásky a spokojnos-
ti. Prežite ich v zdraví a spokojnosti. 

Ing. Jaroslav Koyš, 
starosta obce

Stretnutia
Stretnutie občanov

31. december 2016 
pred DK Ladce

ohňostroj, diskotéka

11. rodičovský ples
28. január 2017

DK Ladce

Fašiangové zabíjač-
kové špeciality
25. február 2017

DK Ladce

Tradičná zábava detí
5. február 2017
Detský karneval

Silvestrovský turnaj 
v malom futbale

31. december 2016



25. novembra 2016 o 16.00 hod. v obrad-
nej sieni Obecného úradu sa uskutočnilo 
Uvítanie detí do života. Pozvaných bolo 
14 detí a ich rodičov, narodených v prie-
behu roku 2016, zúčastnilo sa 10.
Pre rodičov a detičky bol pripravený kul-
túrny program. Po privítaní zaspieval pie-
seň pán Fusko, pani Hudáková predniesla 
báseaň a krátkym programom vyčarili 
úsmev deti materskej školy. Obecná mat-
rikárka pani Porubčanová predstavila zú-
častneným detičky. Slávnostný príhovor 
predniesol člen ZPOZ-u pán Marián Justh. 
Rodičia svoju účasť na Uvítaní detí do 
života potvrdili podpisom do pamätnej 
knihy. Starosta obce Ing. Jaroslav Koyš 
a zástupca starostu Dominik Koštialik 
rodičom a deťom odovzdali od obce milý 
darček a kvety. 
Detičkám prajeme krásny život plný zdra-
via a radosti.

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch 20. ok-
tóbra t. r. za účasti 8 poslancov viedol zá-
stupca starostu obce Dominik Koštialik. 
Na zasadnutí sa zúčastnili riaditeľky Zá-
kladnej a Materskej školy a zástupkyne 
materského centra Mimčo.
Poslanci schválili bezplatný prenájom 
miestnosti na 2. poschodí pavilónu B 
Materskej školy pre Mimčo. Miestnosť 
o rozlohe 8 m2 si prerobia na vlastné 
náklady. S prenájmom súhlasila aj riadi-
teľka MŠ Táňa Kukuliašová. 
Potom obecné zastupiteľstvo schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu obce. 
V súčasnosti vlastní obec akcie Prima 
banky Slovensko, a.s. v hodnote 1 197 
eur. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s 
odkúpením akcií Prima banky.
Považská cementáreň, a.s. daruje obci 
Ladce časť svojej parcely KNE 2454/12 
o výmere 1625 m2. Pozemok bude pri-
členený k pozemku KNC 1072/5, ktorý 
obec nadobudla zámennou zmluvou 
s Považskou cementárňou, a.s.. Poslanci 
s darovaním súhlasili. 
Aj v ďalšom bode rokovania sa poslanci 
zaoberali pozemkami v blízkosti lomu 
Butkov. Považská cementáreň, a.s. po-
žiadala o schválenie predaja lesného 
pozemku KNC 1896/3 o výmere 20 111 
m2, ktoré susedia s lomom Butkov. 
Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že po-
zemky tvoria ochrannú zónu pri ťažbe 
vápenca. Využitie obcou je takto ne-
možné. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj uvedených pozemkov za cenu 
určenú znaleckým posudkom. 
V časti rokovania „Pripomienky a návr-
hy“ poslanec Ing. Ján Abrahámovský 
žiadal pridať kontajnery na plasty, sklo 
a kovy do Tunežíc. Gabriela Meliche-
rová sa pýtala na opravu autobusovej 
zastávky v Tunežiciach. Starosta obce 
Ing. Jaroslav Koyš informoval poslancov 
o požiadavke na arboristu kvôli zisteniu 

Na riadnom zasadaní 10. novembra 
2016 bolo prítomných 7 poslancov. Pre 
neprítomnosť starostu (služobná cesta) 
viedol schôdzu zástupca starostu Do-
minik Koštialik. Informáciu o čerpaní 
rozpočtu za 3. štvrťrok 2016 podala Ing. 
Alena Černotová, ekonómka obce. Obec-
né zastupiteľstvo schválilo prenájom 
miestnosti Domu kultúry číslo 12 na pre-
vádzku autoškoly. Poslanci prerokovali 
a schválili Zmeny a doplnky územného 
plánu obce Ladce. Súhlasné stanovisko k 

3. novembra 2016 sa konalo mimoriad-
ne zasadanie obecného zastupiteľstva, 
na ktorom sa zúčastnili všetci poslanci a 
JUDr. Martina Kucharová. Poslanci prero-
kovali a schválili návrh zmluvy o zabez-
pečení prevádzky, údržby a modernizá-
cie verejného osvetlenia v obci Ladce. 
Návrh zmluvy pripravila JUDr. Martina 
Kucharová, ktorá oboznámila poslan-
cov o obsahu zmluvy. Poslanci navrhli 
zmluvu schváliť. Po schválení zmluvy 
sa vyhlási súťaž o dodávateľa rekon-
štrukcie verejného osvetlenia v našej 
obci. Účelom verejného obstarávania 
na zabezpečenie prevádzky, údržby a 
modernizácie verejného osvetlenia je 
zabezpečenie dlhodobého komplex-
ného servisu a efektívnejšej prevádzky 
systému verejného osvetlenia kvalifiko-
vaným dodávateľom takým spôsobom, 
ktorý umožní zároveň modernizáciu a 
rozšírenie existujúcej sústavy verejného 
osvetlenia. 

(O verejnom osvetlení píšeme aj na 
3. strane Ladeckých zvestí)
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Obecné zastupiteľstvo v októbri a 
novembri 2016

Život  v  obci

Jakub Jambor
Michael Kuchárik
Matias Kandráč

Šimon Štrbík
Michal Mazur

Leonardo Dalla Via

Vítame medzi nami novona-
rodené deti. Rodičom blahože-
láme a ich potomkom prajeme 

zdravie a šťastné detstvo. 

František Sabadka (56 r.)
Mária Letková (78 r.)
Štefan Sakala (67 r.)
Ivan Fatura (67 r.)

So zármutkom sme prijali 
správu o úmrtí našich spolu-
občanov. Cítime s pozostalý-
mi a vyslovujeme im sústrasť.

80 rokov
Helena Zajacová (6. 1. 1937)

Mária Zajacová (10. 1. 1937)

Jubilantom blahoželáme a 
do ďalších rokov im prajeme 
zdravie a ešte mnoho rokov 
v porozumení a láske svojich 

najbližších. 

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti

Opustili nás

Jubileá

Dohody o lesných 
pozemkoch

V novembri o verej-
nom osvetlení

Zmeny v územnom 
pláne obce

zmenám dal Okresný úrad Trenčín, odbor 
výstavby a bytovej politiky. Je to zmena 
a doplnenie funkčného usporiadania 
územia v oblasti rozvoja bývania:
- lokalita Za parkom
- v miestnej časti Tunežice na dvoch plo-
chách: lokalita Mocovce (pokračovanie 
ulice Tajovského) a lokalita Vlaky (ulička 
pri Jozefovi Mihálikovi)
- na Podhorskej ulici, v jej nezastavanej 
časti, na okraji obrábanej poľnohospo-
dárskej pôdy (ako výhľadová plocha).
Zmeny funkčného využitia územia sú 
navrhované v zastavanom území Ladce 
a v Horných Ladcoch:
- poloha Pánska záhrada, plocha záhra-
dy a verejnej zelene sa navrhuje na zme-
nu pre občiansku vybavenosť
- detské ihrisko a športovisko v sídlis-
kovej časti sa navrhuje medzi verejno-
prospešné stavby určené k občianskej 
vybavenosti
- športovisko v Horných Ladcoch
- stavba suchého poldra na vodnom toku 
Lúčkovský potok v Hor. Ladcoch. Stavbou 
poldra sa rieši protipovodňové opatrenie 
– ochrana pred prívalovými vodami.
Navrhované líniové dopravné stavby:
- privádzač diaľnice D1 rieši dopravné 
napojenie obce Ladce na diaľnicu zo 
smeru od Bratislavy a pripojenie na ces-
tu I/61 okružnou križovatkou 
- peší a cykl. chodník, spája centrum 
obce Ladce s miestnou časťou Tunežice
- nové obslužné komunikácie, ktoré 
dopĺňajú miestnu cestnú sieť sídliskovej 
časti a v časti obce za kaštieľom
- mikroregionálna cyklotrasa, rieši 
najmä prepojenie obce na pripravovanú 
Vážsku cyklotrasu so smerovaním k pa-
mätným miestam obce.
Obecné zastupiteľstvo udelilo súhlas 
Ing. Mgr. Monike Prekopovej, hlavnej 
kontrolórke obce na výkon podnikania 
– inej zárobkovej činnosti. 
V pripomienkach a návrhoch poslanci 
František Meliš, Ing. Monika Števanková 
a Dominik Koštialik podali návrhy z ob-
lasti životného prostredia.

Stretnutie na prelome rokov

Privítanie detí do 
života 2016

Rozlúčka s rokom 2016 – privítanie roku 2017

31. decembra 2016 pred Domom kultúry v Ladcoch.

23:00 hod. začiatok - 24:00 hod. ohňostroj

Pred domom kultúry vás zohreje varené víno, horúci 
čaj, alebo tanec počas diskotéky.

stavu stromov v Tunežiciach (brezy a 
lipy). Oboznámil obecné zastupiteľstvo 
o napojení obecných objektov na kana-
lizáciu, o rekonštrukcii verejného osvet-
lenia a o preložení elektrického stĺpu v 
Tunežiciach. 



Na základe schváleného Všeobecne záväzného na-
riadenia zo 14.06.2016 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom sa začalo 
postupné označovanie zberných nádob. Zberné ná-
doby sa označujú nálepkami a to nasledovne:

Opýtali sme sa Vladimíra Chovanca z Poľnohos-
podárskeho družstva Košeca na výsledky hos-
podárenia na farme Ladce za rok 2016.

Cesta k rekonštrukcii verejného osvetlenia v našej 
obci je tŕnistá. Opravu a doplnenie nových svietidiel 
na uliciach v Ladcoch, Horných Ladcoch a Tuneži-
ciach očakávame všetci už niekoľko rokov.

Na 1 ks 120 l zbernej ná-
doby s vývozom 1 x za 2 
týždne má nárok 1 až 4 
členná rodina. Na 2 ks 120 l 
zbernej nádoby s vývozom 
1 x za 2 týždne má nárok 
5 a viac členná rodina. V 
bytových domoch má ná-
rok 40 osôb na 1 ks 1100 l 
zbernej nádoby s vývozom 
1 x za týždeň. Po označení 
zberných nádob u všet-
kých domácností zberová 
spoločnosť Marius Peder-
sen, a.s., vyvezie už len tie 
nádoby, ktoré budú ozna-
čené príslušnou nálepkou. 
Zákon o odpadoch 
č. 79/2015 Z. z. ukladá ob-
ciam v zmysle paragrafu 
80 a 81 zaviesť a zabez-

Najviac sme boli zvedaví 
na úrodu hospodárskych 
plodín v chotári Ladiec a 
Tunežíc. Úroda bola dobrá, 
v porovnaní s hektárový-
mi výnosmi v roku 2015 
vyššia. Jednotlivé plodiny 
mali takéto výnosy:
pšenica ozimná – 20 ha 
(Mocovce) 6,1 tony prie-
mer z hektára
jačmeň jarný – 15 ha (Ho-
rekončie) 5,9 t/ha
cukrová repa – 10 ha 
(Rúbanica) 76 t/ha (cukor-
natosť 16,3 %)
kukurica na siláž – 160 ha 

Školská jedáleň v Základnej škole má nové plastové okná. 
V októbri t.r. ich mohli namontovať vďaka príspevku Minister-
stva financií SR, ktoré poskytlo 6000 eur. Zvyšok do celkových 
nákladov uhradila obec Ladce. 

V roku 2014 sme dali vypracovať audit nášho verejného osvet-
lenia, ktorý bol podkladom pre získanie nenávratného finanč-
ného príspevku na výmenu súčasných svietidiel za LED svie-
tidlá. V našej žiadosti sme neuspeli, pretože pre krátkosť času 
sa do súťaže o dodávateľa výmeny všetkých svietidiel v našej 
obci nikto neprihlásil. Tým sme prišli o možnosť zrekonštruo-
vať verejné osvetlenie zo zdrojov Ministerstva hospodárstva. 
Vzhľadom na počet svietidiel a potrebu rozšírenia verejného 
osvetlenia aj na komunikácie, ktoré do súčasnej doby neboli 
osvetlené alebo boli osvetlené nedostatočne, obec potrebo-
vala nájsť zdroje alebo riešenie, ako zrekonštruovať verejné 
osvetlenie bez potreby mať vlastné finančné zdroje. Na zasad-
nutiach Obecného zastupiteľstva sme preberali rôzne alterna-
tívy a spôsoby. Rozhodli sme sa pre vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre výmenu a rozšírenie verejného osvetlenia 
našej obce, ktorá bude podkladom rekonštrukcie verejného 
osvetlenia. Do navrhovaného stavu boli zapracované všetky 
požiadavky poslancov o rozšírenie a zlepšenie osvetlenia na-
šich komunikácií. Zohľadnili sa špecifiká a potreby častí našej 
obce a samozrejme museli spĺňať technické normy. Na zákla-
de tohto návrhu bola schválená zmluva, ktorú vypracovala 
právna zástupkyňa zastupujúca našu obec, a ktorej znenie a 
obsah predstavila na mimoriadnom zastupiteľstve. Počas za-
sadnutia sa poslancom zodpovedali otázky týkajúce sa danej 
zmluvy a aj podmienky pre výber dodávateľa rekonštrukcie 
verejného osvetlenia. Následne poslanci odhlasovali znenie 
Zmluvy o zabezpečení prevádzky, údržby a modernizácie 
sústavy verejného osvetlenia v obci Ladce. Uznesenie spolu 
so zmluvou bolo zaslané spoločnosti AE Group, ktorú poverila 
naša obec vyhlásením verejného obstarávania na dodávateľa 
rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
Preto sme všetci optimisti a pevne veríme, že výpadky osvet-
lenia, tmavé a neosvetlené ulice budú čoskoro minulosťou a v 
roku 2017 nám bude môcť výherca súťaže predstaviť harmo-
nogram prác rekonštrukcie osvetlenia. 
Samozrejme, po uzavretí súťaže vás o vybranom výhercovi 
budeme informovať. 

Ing. J. Koyš
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Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia už v roku 2017?

Nové okná 

pečiť zber a prepravu od-
padov vzniknutých na 
území obce. Preto obecné 
zastupiteľstvo prijalo VZN 
č. 4/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými 
odpadmi. Toto nariadenie 
okrem iného určuje aj po-
čet nádob na počet čle-
nov v jednej domácnosti. 
Označením nálepkami sa 
zároveň urobí inventúra 
smetných nádob v obci a 
na základe toho sa upra-
ví aj výška faktúry, ktorú 
obec platí firme Marius 
Pedersen, a.s.. Zodpoved-
né triedenie odpadu určite 
pomôže znížiť poplatok za 
vývoz odpadu. 

(Za priekopy, Rudinky, Krá-
činy, Dužiny, Rúbanica, U 
brvna, Na doline, Horekon-
čie) 45,9 t/ha.
Siláž sa používa ako palivo 
v bioplynovej stanici v Ho-
rovciach. 

Vladimír Chovanec nás 
okrem toho informoval, že 
vo farme Ladce bol chov 
80 kusov mladého dobyt-
ka a 250 jahniat – jariek. 
Chov potreboval aj výrobu 
sena na lúkach nášho cho-
tára.

Ž ivot  v  obci

Označovanie zberných nádob

Poľnohospodársky rok

foto: Ing. Jaroslav Koyš
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Stavebný sektor na Slovensku po-
rastie tento rok o 3,6 percenta a 
pozitívny trend bude pokračovať aj 
v roku 2017, kedy sa očakáva nárast 
o 3,1 percenta. Vyplýva to z kvartál-
nej analýzy slovenského stavebníc-
tva za prvých deväť mesiacov tohto 
roka, ktorú pripravila pražská spo-
ločnosť CEEC Research v spolupráci s 
Považskou cementárňou v Ladcoch.
Pri prezentácii tejto analýzy na októbro-
vom Stretnutí lídrov slovenského staveb-
níctva v Bratislave nechýbal ani minister 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR Arpád Érsek. 
Nový rozmer stretnutiu dodala účasť 
podpredsedu Európskej komisie a záro-
veň eurokomisára pre energetiku Maroša 
Ševčoviča. Ten pripomenul, že momen-
tálne sa 8,2 percenta HDP v krajinách EÚ 
tvorí práve v sektore stavebníctva, ktorý 
zamestnáva 23 miliónov ľudí. Podrob-
nejšie predstavil program energetickej 
efektívnosti, ktorý veľmi súvisí aj so sta-
vebníctvom. Momentálne naše budovy 
spotrebúvajú na to, aby sme ich vyhriali či 
vychladili, až 40 percent celkovej spotreby 
energií, sú zodpovedné za vyše tretinu 
emisií CO2 v Európe, 75 percent budov je 
energeticky neefektívnych a máme za-
staraný fond budov – 35 percent ich je v 
Európe starších ako 50 rokov... 
V diskusii Ing. Anton Barcík, generálny 
riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch, 
upozornil eurokomisára pre energetiku 
aj na iný problém: „Výroba stavebných 
materiálov a osobitne cementu je ener-
geticky veľmi náročná. Je známe, že na 
Slovensku máme konečnú cenu energií 
dlhodobo jednu z najvyšších v Európe, 
v dôsledku regulovaných zložiek. Táto 
tendencia pokračovala v rokoch 2012 až 
2016. Kým pre našu konkurenciu ceny 
energií na trhu klesli o cca 40 percent, na 
Slovensku stúpli regulované náklady o 
20 percent. V porovnaní len so susedným 
Českom je ten rozdiel 45 percent, pri naj-
vyspelejších krajinách je rozdiel ešte väčší, 
a pritom sme na spoločnom európskom 
trhu. Ako sa bude v tomto smere vyvíjať 
politika Európskej únie?“ Maroš Šefčovič 
priznal, že túto tému podnikatelia veľmi 
často otvárajú. „Chceme úplne zmeniť 
trh s elektrickou energiou, viac ho chce-
me otvoriť konkurencii. Chceme z trhu 
vytlačiť tie mechanizmy, ktoré energiu 
predražujú. Vo všetkých krajinách chceme 
rozpútať diskusiu, ako s cenami energie 
ďalej. Vyústiť by to malo do prípravy ná-
rodných energeticko-klimatických plánov, 
domácej analýzy ako znížiť ceny energií, 
aby sme obstáli v globalizovanom konku-
renčnom prostredí.“ konštatoval podpred-
seda Európskej komisie M. Šefčovič.

Analýza slovenské-
ho stavebníctva

Medzinárodný mierový výbor so sídlom na Slovensku vznikol v roku 2015. Jeho členovia 
dospeli k názoru, že naďalej pokračuje zbrojenie a jadrový potenciál sa zvyšuje nielen u 
veľmocí. Súčasne sa prehlbujú spoločenské a sociálne rozdiely medzi obyvateľstvom pla-
néty ako aj medzi regiónmi a národmi. V texte prehlásenia Medzinárodného mierového 
výboru sa uvádza, že nikto z členov výboru sa necíti byť v pozícii spasiteľa či záchrancu 
mieru – mierových podmienok pre život. V členoch Medzinárodného mierového výboru 
však rezonuje praobyčajná ľudská zodpovednosť za návrat do čias, keď sme boli bližšie k 
novému bezpečnostnému systému vo svete.

V roku 2016 udelili „Mierovú cenu zo Slovenska“ zvlášť 
pre zahraničie a osobitne pre domácu osobnosť.
V hlasovaní za laureáta za rok 2016 zo Slovenskej re-
publiky z troch nominovaných najviac hlasov získal 
Ing. Anton Barcík, predseda predstavenstva a generál-
ny riaditeľ Považskej cementárne, a. s. Ladce, ktorý sa 
stal držiteľom Mierovej ceny za rok 2016 „za významný 
prínos k realizácii duchovného centra pod oblohou nad 
lomom  na vrchu Butkov, kde boli v roku 2016 vybudo-
vané 2 významné sakrálne diela a to kaplnka Božieho 
milosrdenstva a prístupová cesta so stanicami krížovej 
cesty Božieho milosrdenstva.“
Pri odovzdaní Mierovej ceny na valnom zhromaždení 
Hospodárskeho klubu – neformálneho ekonomického 
fóra, predseda Mierového výboru Peter Kasalovský (na 
obrázku s Ing. Antonom Barcíkom) medziiným povedal
„Anton Barcík je výnimočná osoba, ktorá zabezpečuje so 
svojím kolektívom spolupracovníkov fungovanie firmy 
a to napriek neľahkým podnikateľským podmienkam 
v SR, vo výrobnom odbore a silnej konkurencii. Jeho 
bezprostrednosť,  schopnosť tešiť sa z úspechov svojich 
spolupracovníkov a starať sa o ich pevnosť vo viere. To 
je  Anton Barcík.  A nielen to, je šíriteľom trvalej kultúry, 
ľudskej pohody a radosti zo života.“
Laureát Mierovej ceny Ing. Anton Barcík po udelení výni-
močného ocenenia vo svojom príhovore povedal:
„Pre každého z nás, teda aj pre mňa, je niečo vyššie a 
hlbšie ako bežný kolobeh života. Každý z nás si po celý 
život svojimi skutkami, svojou činnosťou, svojím realizo-

Život  v  obci

„Mierová cena zo Slovenska“ 
pre Antona Barcíka 

vaným, ale aj nerealizovaným dielom píšeme svoj testa-
ment, píšeme to, čo tu zanecháme.
Aj aktuálny príklad veľkého počtu návštevníkov Skal-
ného sanktuária na hore Butkov poukazuje na to, že 
svet potrebuje zmenu. Riešením nie sú nič nehovoriace 
proklamácie o hľadaní východísk, všakovaké ubezpečo-
vania o dobrej vôli a podobne. Návštevníci hory Butkov 
reagujú na mentalitu súčasnosti, v ktorej kultúra stretá-
vania ľudí je ničená virtuálnym svetom počítačových 
hier, závislosťami, sebeckým životným štýlom a ľahos-
tajnosťou voči ostatným. K ľahostajnosti nás vedie nie-
len anonymita vo väčších mestách, ale aj anonymita 
v mnohých firmách, kde ľudia strácajú mená i tváre a 
zostávajú iba číslami.
Kto môže urobiť viac pre riešenie existujúcich humani-
tárnych problémov a prinavrátenie pravých životných 
hodnôt a životného štýlu ako tí, ktorí vedú určité spo-
ločenstvá politického, hospodárskeho či kultúrneho ži-
vota, teda ako tí, čo majú väčšie možnosti, vplyv a môžu 
inšpirovať aj iných? Každý má svoju vlastnú cestu a mož-
nosť, ako niečo zmeniť. Iba súcit nikdy nenahradí činy. 
Tým sa svet nestáva ani obývateľnejším ani ľudskejším. 
Často si myslíme a očakávame, že tie činy by mal urobiť 
niekto iný. A v tom je príčina stojatých vôd. Vybudované 
diela na Butkove pripomínajú, že život každého z nás 
má aj duchovnú stránku, t. j. že každého z nás zasa-
huje aj niečo spoza hmotného sveta. Túžba po vyššom 
zmysle života má obrovskú silu. Hora Butkov im takýto 
život ponúka. Tisíce ľudí, ktorí navštevujú horu Butkov 
oceňujú, že sa tak stalo v súčasnej dobe, keď vo svete 
prevláda koncept založený na získaní nadvlády a vplyvu. 



LZ 06 / 2016     str. 5

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Považské osvetové stredisko v 
Považskej Bystrici, obec Ladce a Považská knižnica v Považskej Bystrici boli vy-
hlasovateľmi a organizátormi celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvod-
nej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce, ktorej 18. ročník sa uskutočnil v 
piatok 21. októbra. 

Fond na pod-
poru umenia 
poskytol pre 
Obecnú knižni-
cu v Ladcoch fi-

nančnú dotáciu a tak mohla 
vedúca knižnice 19. októ-
bra navštíviť kníhkupectvo 
v Trenčíne a obohatiť kniž-
ný fond ladčianskej kniž-
nice o 157 kníh v hodnote 
1060 eur. 
Čitatelia sa môžu tešiť na 
nové knihy detskej literatú-
ry, beletrie, náučného cha-
rakteru i detektíviek. 

Veľké poďakovanie 
patrí našim trénerom 

F. Melišovi a E. Kubicovej. Tré-
nerská práca nie je prechád-
zkou ružovou záhradou, ale vy 
to zvládate zatiaľ bravúrne. V 
Púchovsko-Ilavskej lige sme sa 
umiestnili na krásnom 2. mies-
te, a to hlavne vďaka vašim po-
vzbudivím slovám. Dokonca 
sme dali ligový rekord, ktorým 
sme vám určite vyčarovali ús-
mev na tvári. Aj keď nie každý 
útok sa nám vždy podaril, vy 
ste nás aj tak vždy dokázali roz-
veseliť. Spomeňte si na okresnú 
súťaž Plameň, kde sme nakoniec 
sedeli ako kôpky nešťastia so 
slzami v očiach v hasičskej ávii. 
Ale musíte uznať, že štafetu sme 
dali s prehľadom. Túto sezónu 
sme s vami absolvovali aj prvé 
hasičské súťaže ako dorastenky. 
Určite nezabudneme na súťaž 
v Kvašove, kde sa viac topili v 
blate ako vo vode. A ešte oveľa 
viac nám v pamäti utkvela súťaž 
v Podhorí. Aj napriek dobrým 
chybičkám sme sa umiestnili na 
1. mieste. Veríme, že následujúca 
sezóna bude ešte úspešnejšia 
ako táto a tešíme sa s vami na 
zimnú prípravu.
Vaše „Jahôdky“.

DHZ Ladce žiačky

Na podujatí sa stretlo 48 recitátorov z celého Slovenska. Súťažili v štyroch kategóriách 
– 14 recitátorov v I. kategórii, 20 v II. kategórii, 6 recitátorov v III. a 8 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, Po-
važské osvetové stredisko, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Klub priateľov po-
ézie Pavla Koyša v Bratislave.
Umiestnenie súťažiacich
I. kategória – žiaci 8. a 9. roč.
1. Barbora Jurovčíková, ZŠ Gorazdova, Pú-
chov   
2. Eliška Jurčíková, ZUŠ D. Kardoša, Bá-
novce nad Bebravou
3. Šimon Stanko, Gymnázium, Púchov
3. Viktória Kováčová, ZŠ A. Bagara, Tren-
čianske Teplice

II. kategória – žiaci stredných škôl, stred-
ných odborných škôl
1. Emma Martináková, ZUŠ Š. Baláža, 
Nová Dubnica
diplom za prednes básne Pavla Koyša
2. Šimon Gabčo, Gymnázium, Púchov
3. Samuel Teicher, Gymnázium, Dubnica 
nad Váhom
3. Jakub Pružinský, Gymnázium, Považská 
Bystrica

III. kategória – do 70 rokov veku
1. Mária Kovalíková, Chynorany

Poďakovanie
hasičiek

Knižnica bohat-
šia o 157 kníh

Októbrové stretnutie seniorov
Na pozvanie starostu obce, komisie pre kultúru a 
Zboru pre občianske záležitosti v rámci Mesiaca 
úcty k starším občanom sa 15. októbra t. r. v Dome 
kultúry zišli ladčianski seniori. V programe vystúpili 
žiaci Základnej školy s pásmom recitácií, spevu a 
hudby.
Prítomných potešila vynikajúca hudba Fonetik, 
ktorá koncertovala a zabávala prítomných. Seni-
orom za ich prácu pre obec, na pracoviskách a v ro-
dinách poďakoval starosta obce Ing. Jaroslav Koyš. 
Organizátorom bolo ľúto, že ich snaha sa nestretla 
s väčším záujmom našich dôchodcov. Zhodli sa v 
názore, že sa budú musieť hľadať príčiny každo-
ročne sa znižujúceho záujmu o tieto stretnutia.

Ž ivot  v  obci

Úspešný 18. ročník Koyšových Ladiec

2. Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto
3. Jozef Kohút, Trenčín

Diplom za prednes básne Pavla Koyša 
Ladislav Jurík, Dolné Vestenice

IV. kategória – nad 70 rokov veku
1. Anton Orlík, Považská Bystrica
2. Anna Gajdošíková, Púchov
3. Valentín Hagara

Diplom za prednes básne Pavla Koyša
Želmíra Mišutová, Martin

Odborná porota
Predsedom celoštátnej odbornej komisie 
Koyšove Ladce bol PhDr. František Švába. 
Predsedníčka 1. odbornej komisie bola 
Elena Bakošová (členovia Dr. Leo Kaša, 
CsC., PaedDr. Eva Žibrúnová). Predsedníč-
ka 2. odbornej komisie Mgr. Zuzana Sta-
rostová (členovia Mgr. Beáta Kvaššayová, 
PaedDr. Gejza Sádecký, CsC).

foto: Marián Želiar



30. septembra sa zišli členovia Slovenského zvä-
zu chovateľov na slávnostnej schôdzi pri príleži-
tosti 60. výročia založenia svojej organizácie.

Tajomník Obvodnej organizácie č. 3 slo-
venského rybárskeho zväzu Ing. Jozef 
Šedík nám poskytol správu o brigádnic-

kej činnosti členov, z ktorej vyberáme:

Turistický oddiel Slovenského zvä-
zu technických športov ZO Cemen-
táreň Ladce ukončil dňa 5. 11. 2016 
turistickú sezónu tradičným výstu-
pom na vrch Butkov.

Prišli súčasní členovia i pamätníci priekopníckych začiatkov. 
Na slávnosti sa zúčastnil aj oblastný predseda SZCH Kle-
ment Kubiš, ktorý organizácii odovzdal upomienkovú cenu 
k jej šesťdesiatinám (na obrázku s predsedom ZO SZCH An-
tonom Haršánim).
Účastníci si vypočuli príhovor predsedu A. Haršániho, v 
ktorom pripomenul celú históriu organizácie od jej založe-
nia v roku 1956. Spolu s iniciátorom a potom predsedom 
Teofilom Haršánim to boli Karol Hanták, Jozef Petrík, Pavol 
Janešík, Anton Gach, Valentín Bednárik, Jozef Ondruš a Ti-
bor Komár z Beluše, ktorí tvorili základ budúcej úspešnej 
organizácie. 
O veľkom záujme chovať čistokrvné zvieratá svedčí rozvoj 
najmä v sedemdesiatych rokoch, kedy počet členov dosia-
hol osemdesiatku. 

Slovenský rybársky zväz 
ako dobrovoľné združe-
nie občanov, ktorých spája 
spoločný záujem v rozvoji 
a uplatňovaní športového 
rybolovu, ochrany prírody 
a životného prostredia,  sta-
rostlivosti o ekológiu vôd a 
okolitej prírody, v súlade s 
hlavnými úlohami zväzu, 
ako aj povinnosťami členov 
vyplývajúcimi zo stanov, or-
ganizuje prostredníctvom 
svojich zložiek brigádnickú 
činnosť, pri ktorej sa riadi 
určitými pravidlami:
Členovia ObO č. 3 sa v roku 
2016 zúčastnili 33 brigád, 
kde odpracovali dohroma-
dy 2 280 hodín, čo je 93,45 
% z plánovaných 2 440 ho-
dín. Povinnosť odpracovať 

Výstup začal od chaty Muflón po novej krížovej ceste ku krížu a 
odtiaľ na vrchol. Z vrcholu sa zbehlo na cestu pod Bukovinou, 
ktorá doviedla turistov na chatu pána Ľuboša Martináka. Na 
chate bolo bohaté občerstvenie, za čo mu 50 turistov poďako-
valo. Na chate Ing. Jozef Remo odovzdal Petrovi Martinákovi 
vedenie turistiky v Ladcoch a poprial mu veľa krásnych turis-
tických akcií. Turisti sa prihlásia do Slovenského zväzu turistov, 
takže už nebudú pod hlavičkou ZO SZTŠ.

Ing. Jozef Remo, predseda ZO

V nedeľu ráno, 24. januára 2016, sa na dvoch miestach na bre-
hu rybníka štrkoviska Ilava objavila „čierna skládka“. Odhadom 
2,5 t chemikálií  (hospodárske chemikálie, určené na postreky)  
bolo v sobotu v noci privezených a „uskladnených“  asi 10 m od 
okraja rybníka. Rybár, ktorý išiel ráno loviť, nález ohlásil, privo-
laní príslušníci PZ zaistili miesto. Technik PZ skonštatoval, že na-
šťastie nedošlo k priesaku chemikálií do rybníka. Skládka bola 
odstránená a zlikvidovaná členmi chemickej jednotky z Nitry.

V rámci 50. výročia založenia organizácie SZCH v Beluši sa konal 
jubilejný 20. ročník Vážskej výstavy králikov, holubov, hydiny a 
exotického vtáctva. Na výstave mohli návštevníci vidieť 271 
králikov, 91 holubov, 310 kusov hydiny, 32 vodnej hydiny a 190 
exotických vtákov. Našu organizáciu SZCH na výstave zastu-
poval chovateľ Vladimír Kalus st.. Vystavoval plemeno králikov 
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Organizácie  a  spolk y

Chovatelia oslávili šesťdesiatku

Belgický obor bral cenu

Záver turistického roka

Rybári bez udice

Stará, ale rovnako otrasná správa

V prejave pripomenul aj prácu s mládežou v chovateľskom 
krúžku v základnej škole a osvetovú činnosť medzi občanmi. 
Za určitý prelom pokladajú chovatelia získanie a rekonštruk-
ciu budovy Dom chovateľov. Organizačne to súvisí so zave-
dením predaja jatočnej hydiny. 
K veľmi významným činnostiam patrí aj účasť na výstavách 
domáceho zvieratstva, na ktorých dodnes dostávajú ocene-
nia. V tomto smere záslužnou akciou bola vlastná výstava 
„Pre radosť, krásu a úžitok“.
Vo funkcii predsedu ZO SZCH sa počas šesť desaťročí vys-
triedali Teofil Haršáni, Jozef Petrík, Jozef Ondruš, Jozef Kalus, 
Rudolf Zajac, Viktor Lihocký, Pavol Kalus, Ján Mihálik, Milan 
Jung a Anton Haršáni. 
V rôznych komisiách, vo výbore a ďalších činnostiach pôso-
bili Ladislav Černota, Ivan Ďurikovič, Ladislav Nagy, Vincent 
Zahradník, Vladimír Kacina, Miloš Košina, Vladimír Kalus a 
mnohí ďalší. 

„Belgický obor“, ktorým získal Čestnú cenu.

brigádu malo 231 členov, 
povinnosť si splnilo 214 čle-
nov. Brigády sa poriadali na 
piatich kaprových revíroch 
a na troch pstruhových 
revíroch. Na kaprových re-
víroch bolo najviac odpra-
covaných brigádnických 
hodín (880) na rybníku 
Tunežice a na Odstavnom 
(mŕtvom) ramene Ladce, 
na rybníku štrkovisku  Ila-
va (410) a na Odstavnom 
ramene štrková Dulovské 
(210). Na pstruhových vo-
dách sa najviac brigádova-
lo na Porubskom potoku a 
chovnom rybníku v Ilave 
(odpracovaných 445 ho-
dín),  na Podhradskom po-
toku (145) a na Tovarskom 
potoku (50).

Ospravedlnenie
V októbrovom čísle Ladeckých zvestí v článku „Milí Ladča-
nia“ sme chybne uviedli meno nových majiteľov kaštieľa v 
Ladcoch. Správne majú mená znieť:
MARCO DA COL a SILVIA DA COL HEISAR.
Novým majiteľom i čitateľom sa ospravedlňujeme. redakcia



Za chorých 
a trpiacich

Milosrdný Bože, Tvoj 
jednorodený Syn niesol 
naše neduhy a ukázal 

nám tak, aká  sila
je skrytá v trpezlivom 

znášaní bolesti.
Prosíme Ťa, zhliadni s 
otcovskou láskou na 
našich chorých bratov a 

sestry i na všetkých,
ktorých ťažia bolesti aj 

iné útrapy, uzdrav ich.
Daj, nech poznajú, že 

u nás ... č í s l o  1 3

Ladecký farský 
spravodaj

Požehnaný advent

Vianočný program vo farnosti:

Rok prešiel veľmi rýchlo 
a ocitli sme sa opäť v ad-
ventnom čase, kedy oča-
kávame  príchod Pána. 
Poznáme tri formy adven-
tu - očakávania. Advent 
starozákonný, kedy sa ľu-
dia  pripravovali na Naro-
denie Mesiáša.  Izraelský 
národ netrpezlivo očaká-
val príchod Mesiáša, pre-
tože bol povzbudzovaný 
mesiášskymi proroctvami. 
Kresťania očakávajú druhý  
príchod Mesiáša na konci 
vekov. To je eschatologic-
ký advent. Teraz  v  našom 
živote táto príprava spo-
číva aj v stretnutí s Božím 
slovom, so sviatosťami. Je 
to pozvanie pre každého 
z nás, aby sme sa nebáli 
, nestrachovali, lebo keď 
je Boh na prvom mieste v 
našom živote, tak potom 
život nie je prežívaný v 
strachu, ale v dôvere voči 
Bohu a náš život je prípra-
vou na stretnutie s Ním. 
A potom je to liturgický 
advent, ktorý sa dotýka 
obdobia, do ktorého sme 
vstúpili. Evanjelisti nás po-
zývajú, ako ho prežiť, čo 

4. decembra bude privítanie Miluláša o 16:00 pri 
KD v Ladcoch, pozývame deti a rodiny.
16. decembrom počnúc začne deviatnik, „Kto po-
skytne prístrešok sv.rodine?“ Rodiny, ktoré sa chú 
zapojiť, môžu sa zapísať v sakristii.
24. decembra si môžete zobrať Betlehemské svetlo 
pred kostolom.
25. decembra bude Jasličková pobožnosť v kostole 
o 15:00.
26. decembra bude koledovanie Dobrá novina vo 
farnosti.
31. decembra bude  polnočná adorácia v kostole, 
potom privítanie nového roku 2017.
6. januára pri sv.omši bude o 10:30 spievať zmie-
šaný spevácky zbor Ilavčan, ktorý bude mať krátky 
koncert po sv.omši.

Od 6 .januára bude požehnávanie domov, bližšie in-
formácie  nájdete v oznamoch.

Pripravujeme púť do Nitry, navštívime chrám sv.E-
meráma, diecézne múzeum a muzikál Ján Pavol II.
 
Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 
19. decembra v Ladcoch od 16:00 do 18:00, 
v Tunežiciach od 16:00 do 16:30.
  
Slávenie liturgie počas sviatkov v Ladcoch:
24. december, ráno o  8:00, Polnočná
25. december  8:00,10:30
26. december  8:00,10:30
31. december 18:00 s ďakovnou pobožnosťou
1. január 8:00, 10:30
6. január 8:00, 10:30

Slávenie liturgie počas sviatkov v Tunežiciach:
24. december o 10:00
31. december o 17:00
5. január o 17:00

ani v chorobe a trápení 
nie sú sami, ale ostávajú 

v spojení s Kristom.
Amen

robiť. Pripraviť cestu Pá-
novi, aby sa mohol narodiť 
aj v našom živote. Prežiť 
tento čas nie v uponáhľa-
ní, ale v tichu. Rodinná 
modlitba, návšteva prí-
buzných, na ktorých sme 
nemali čas počas roka, to 
prinesie oveľa väčšiu rado-
sť, viac pokoja a životného 
šťastia. To je to radostné 
prežitie adventu. Určite k 
tomu patrí aj príprava na 
Vianoce, kupovanie darče-
kov, výzdoba stromčeka, 
no treba si pritom uvedo-
miť, že tieto skutočnosti 
nám hovoria o ľudskosti a 
o tom, že Boh sa stal jed-
nym z nás. Ako prežiť teda 
tohtoročný advent? Boh 
nás pozýva, aby sme tento 
čas prežili v spoločenstve s 
ním. A to je pozvanie, kto-
ré dáva Boh každému člo-
veku. Pavol Turza

Správičky z farnosti
Druhý ročník farského katarínskeho plesu
Minulý rok sme začali peknú tradíciu a veľmi úspešne.Far-
ský katarínsky ples mal dobré ohlasy a tak sa organizátori 
zhostili svojej úlohy vynikajúco i tento rok.Všetkým spon-
zorom,organizátorom i zabávajúcim sa srdečná vdaka.



CHARITA-CARITAS zna-
mená zmilovanie, zľu-
tovanie sa nad niekým. 
Vnašom ponímaní tento 
výraz zvyčajne označu-
je dobročinné činnosti, 
ktorými pomáhame trpi-
acim ľudom, ďeťom, so-
ciálne slabým, chorým, 
starším občanom. V pra-
xi to znamená, že môže 
mať rôzne formy, počí-
najúc peňažnými a vec-

Redakčná rada prílohy „U Nás“:
Redaktorka - Janette Šedová Janušková
Členovia tímu - Katka Filiačová, Mária Ježová
Foto - redakcia • Odborná spolupráca - Pavol Turza

Čas beží, priam akoby krídla 
mal. Hľadala som inšpiráciu 
k napísaniu tohto zamys-
lenia. Trvalo mi to dlho, ale 
stále som nemohla nájsť v 
sebe tú správnu vianočnú 
náladu...Povedala som si,  
veď ak nepríde ten správny 
pocit, tak to nechám tak. 
Včera som išla na pracovný 
pohovor. Volali mi z jedného 
zariadenia, že by som u nich 
mohla nastúpiť ako opatro-
vateľka. Samozrejme ma to 
veľmi potešilo, tak som sa 
vychystala a vybrala sa tam. 
Cestou som si všimla, že po-
letuje sniežik. Vravím si, no 
tak toto je celé zle, nás šofé-
rov sneh veľmi nenadchýňa. 
Pristála som na mieste, mala 
som chvíľku na vydýchanie 
sa. V jeden moment mi padol 
zrak na staršiu  ženu, ktorá si 
vykračovala po nádvorí sviž-
ným krokom a spevom dá-
vala najavo svoje nadšenie 
zo života. Išla mi oproti. Ne-
vedela som, čo mám urobiť, 
keď ma tak radostne vítala, 
dávala mi najavo potešenie 
z toho, že ma môže priviesť 
dnu do budovy...nadobudla 
som hrejivý pocit pri srdci, 
lebo som pochopila, že je 
len na mne, ako sa budem 
cítiť, ako budem pracovať či 
s optimizmom, či odutá, či 
nasilu, alebo nájdem v celej 
situácii to dobré, ktoré sa mi 
ponúka. 
Všetci očakávame na Viano-

Dnes o vianočnom 
čase...
ce akési vrelé správanie od 
druhých ľudí, viac pochope-
nia, štedrosť, láskavosť, ale 
sme sami schopní konať malé 
zázraky v životoch svojich i 
v životoch našich blízkych? 
Dokážeme byť sami sebou, 
pomáhať si jeden druhému 
spríjemniť každý jeden deň z 
tých 365 dní, ktoré nám Boh 
dáva? Skutočne nám ide len 
o tie hmotné dary, ktoré si 
chceme nájsť  pod vianoč-
ným stromčekom? Myslím 
si, ba som presvedčená o 
tom, že v každom človeku sa 
v kútiku srdca skrýva  dob-
ro, ktoré je schopný darovať 
druhým rôznymi spôsobmi... 
Treba sa len na krátky oka-
mih zastaviť, pozrieť sa okolo 
seba a zbadať ten úsmev, po-
danú ruku, prijatie, radosť zo 
života, lebo to je to cenné, to 
dôležité na tomto svete.
Požehnané sviatočné dni 

Vám zo srdca praje Janette

Zo života ...

Redakčná rada prílohy „U Nás“:
Redaktorka - Janette Šedová Janušková
Členovia tímu - Katka Filiačová, Mária Ježová
Úprava textu - Katka Filiačová
Foto - redakcia • Odborná spolupráca - Pavol Turza

nými darmi, až po prácu 
dobrovoľne vykonáva-
nú zadarmo pre nejakú 
konkrétnu humanitárnu, 
charitatívnu organizáciu. 
V našej farnosti existu-
je Farská charita, ktorej 
činnosť je už nejaký čas 
známa. Nedávno sme 
dostali priestory, ktoré 
budeme využívať ako 
kontaktnú miestnosť, 
kde nás nájdete najme-
nej dvakrát do mesiaca a 
kde budete môcť získať 
informácie  ako a kedy 
môžete pomôcť núdz-
nym, ktorých je v obci a 
jej okolí skutočne dosť. V 

ktoré konkrétne dni nás 
nájdete v priestoroch no-
vého kostola zverejníme 
na výveske alebo budú 
oznámené vo farských 
oznamoch. Plánovali 
sme zbierku ošatenia v 
jesennom období, žiaľ, 
práve preto, že sme ne-
mali kde uskutočniť túto 
akciu, neudialo sa tak. 
Samým nám je to ľúto. 
Určite časom toto usku-
točníme. Teraz blíži sa 
vianočný čas. Už 3.rok je 
tradíciou, že ženy, ktoré 
neľutujú čas strávený pe-
čením, sa podelia  o ko-
láčiky s deťmi zo Satelit-

ného detského domova 
v Tunežiciach. Preto, ak 
sa budete chcieť zapo-
jiť do tejto milej akcie, 
volajte na charitné tele-
fónne číslo alebo oslovte  
Milku, Katku alebo mňa 
a prihláste sa.  Môžete s 
nami navštíviť deti aj ich 
vychovávateľov a pri-
niesť im dobroty osob-
ne. Verím, že naša i vaša 
snaha nevyjde nazmar a 
v dobrovoľníckej robote i 
pomoci tým, ktorí to po-
trebujú, budeme pokra-
čovať ďalej.

Za Farskú charitu 
Janette Šedová Janušková

Birmovka

Správičky z farnosti

Dňa 23.10.2016 sa konala v miestnom kostole Božieho Mi-
losrdenstva birmovka, ktorú celebroval vikár žilinskej diecé-
zy Mons. Marek Hriadel. Sviatosť prijalo 46 detí, ktorým že-
láme, aby ich dary Ducha Svätého dennodenne napĺňali a 
správne ich nasmerovali životom.                                 redakcia
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Ikony – sakrálne obrazy
V prístavbe Domu kultúry mali diváci možnosť vidieť časť die-
la, ktoré vytvorili v ikonopiseckej škole v Ilave počas jej dvoj-
ročného trvania.
V Ladcoch vystavovali svoje práce: 
Alena Teicherová, Zdenka Švihlíková, Katarína Tomanová, Te-
rézia Lukáčová, Jarmila Palčeková, Erika Várošová. 
Ikona (z gréckeho slova eikón – obraz) je sakrálny obraz naj-
častejšie namaľovaný (písaný) na dreve, pôvodu z byzantskej 
kultúry. Vyobrazuje postavy svätých, scény z ich života a bib-
lické motívy. Ikony sú charakteristické pre pravoslávne a gréc-
kokatolícke chrámy – cerkvi. 
V skutočnosti sa nemaľujú, ale píšu tak, ako sa písalo sväté pís-
mo – predstavujú jeho texty v obrazoch. 
Existovali ikonopisecké školy kyjevská, novgorodská, tverská a 
po roku 1054 aj moskovská. 
Výtvarníčky, ktoré vystavovali tieto pozoruhodné diela, nám 
vysvetlili zložitosť techniky tvorby ikon, ktorá vyžaduje nielen 
výtvarný talent, ale aj značnú dávku trpezlivosti, vytrvalosti a 
vzťahu k tomuto druhu umenia. To všetko absolventky ilavskej 
ikonopiseckej školy majú a ich diela dosiahli úroveň, ktorú 
všetci návštevníci výstavy obdivovali. 
(Na fotografii tvorkyne ikon na výstave v Dome kultúry.)

Život  v  obci

Nie príliš často sa v našej obci poriadajú 
výstavy, ktoré by svojou estetickou a myš-
lienkovou silou oslovili a potešili diváka a 

súčasne povzbudili ich tvorcov. 
V októbrových dňoch sme boli svedkami dvoch vý-
stav poriadaných pri príležitosti posviacky ladčian-
skeho kostola. 

V snahe oboznámiť Vás s partnerským mestom Kelč 
vám v tomto článku priblížime v skratke históriu te-
lovýchovy a športu. Je o niečo staršia i odlišná, ale aj 
v mnohom podobná ladčianskej.

V roku 1900 založili telocvič-
nú jednotu Sokol a už v tom 
istom roku poriadali okrskový 
zraz cvičencov za účasti šies-
tich obcí. 
Od roku 1912 z iniciatívy 
Katolíckej besedy funguje v 
meste telocvičná organizácia 
Orel. 
Obe organizácie ovplyvňo-
vali kultúrny a spoločenský 
život v Kelči, ale i rozdeľovali 
obyvateľstvo na dva tábory. 
Náplňou ich činnosti boli naj-
viac divadlá, prednášky, bese-
dy, plesy. 
Zo športov sa uplatňoval iba 
volejbal, futbal odsudzovali i 
odsúvali ako nežiadúci. Mlá-
dež až od roku 1932 (rovnako 
ako v Ladcoch) začala organi-
zovať futbalové zápasy. 
Po prvej svetovej vojne, po 
vzniku Československej re-
publiky, začala telovýchova 
v Kelči ožívať. V roku 1919 
Sokol si zriadil sokolovňu v 
bývalom sirotinci a Orel sa 
umiestnil v novopostave-
nej Katolíckej besede v roku 
1924. 
V čase okupácie (1939 – 
1945) boli obe organizácie 
zakázané a v roku 1941 sa 
založil Sportovní klub (SK), v 
ktorom mládež hrala hlavne 
volejbal a futbal. Vtedy posta-
vili aj prvé primitívne futbalo-
vé ihrisko. 
V roku 1948 boli celoštátne 

Pohladenie oka i duše

Telovýchova a šport v Kelči

Krása, poetičnosť a duchovnosť v kameni
V dňoch 8. až 31. októbra t.r. sme mali možnosť vidieť výstavu 
diel autora Ing. Ľubomíra Ježu, ktoré možno označiť ako jedi-
nečné, nevídané a nenapodobiteľné. Kto doteraz nevedel, že 
v kameni sa nachádza krása, mohol sa na výstave presvedčiť. 
Vystavované práce sú osobité aj tým, že tvoria symbiózu krásy 
prírody skĺbenú so sakrálnou myšlienkou vyjadrenú aj biblic-
kými citátmi. 
Každé z vystavených diel hovorí o nadaní, nekonečnej trpezli-
vosti a cieľavedomosti autora. Za posledné dva roky ich vytvo-
ril okolo stovky. 
Som presvedčený, že urobili chybu tí, ktorí nevyužili príležitosť 
a výstavu nenavštívili. Nikde inde nič podobné neuvidia. 
O úrovni exponátov hovoria aj vyjadrenia divákov v knihe ná-
vštev: 
„Veľmi inšpiratívne a podnetné spojenie ducha a prírody.“
„Sme pyšní, že máme takého spoluobčana.“
„Obdivuhodná nápaditosť a fantázia. Objavil si nový druh umenia.“

Poznávame mesto Kelč

zrušené organizácie Sokol i 
Orel. V roku 1952 založili TJ 
Kelč – Iskra Loana (vo vtedaj-
šej celoštátnej reorganizácii 
telovýchovy kluby reprezen-
tujúce ľahký priemysel mali 
názov „Iskra“).
Významné boli roky 1956 -58, 
počas ktorých vybudovali 
Kultúrny dom slúžiaci telový-
chove a kultúre. V nasledujú-
cich rokoch aj ihrisko pre fut-
bal a volejbal. 
V sedemdesiatych a osem-
desiatych rokoch 20. storočia 
sa telovýchova a šport v Kelči 
naďalej rozvíjali. Venovali sa 
futbalu, volejbalu, kolkom, 
turistike, šachu i nácviku na 
Spartakiády. Počet aktívnych 
členov značne prekračoval 
stovku. 
Dnes kelčskí futbalisti hrajú 
v I. triede a majú aj širokú zá-
kladňu mládežníckych druž-
stiev. 
Naďalej funguje Orel ako 
občianske združenie – kres-
ťanská športová organizácia. 
Venuje sa najmä florbalu, kde 
dosiahli značné úspechy i v 
rámci Českej republiky. 
(poznámka: Počas ČSR v ro-
koch 1918-1939 na strednom 
Považí organizácií Orol takmer 
nebolo. Sokol fungoval v Dub-
nici nad Váhom, Ilave, Púchove 
a v Považskej Bystrici. Ladča-
nia mali svoj „Športový klub 
cementáreň.“)

foto: Mgr. Miroslav Lipták
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Oslávili päťdesiatku

Štefan Vašek, zakladateľ školy

Dňa 2. decembra t.r. oslávili zamestnanci, žiaci a 
pozvaní hostia 50. výročie založenia Odborného 
učilišťa v Ladcoch. O udalostiach za päť storočí 
jestvovania tejto školy sme už písali v minulom 
čísle a o oslave sa dočítate vo februárových La-
deckých zvestiach. 

Medzi osobnosti, ktoré sa 
významným spôsobom 
zapísali do života obce a 
učilišťa patrí aj prof. PhDr. 
Štefan Vašek, CSc, vysoko-
školský pedagóg. 
Narodil sa 25. decembra 
1936 v Lučenci. Po absol-
vovaní vysokej školy v roku 
1959 prišiel do Slávnice, kde 
sa stal riaditeľom Osobitnej 
školy pre postihnuté deti. 
V roku 1966 ho poverili úlo-
hou pripraviť, otvoriť a viesť 
Osobitnú učňovskú školu v 
Ladcoch. 
Tento vynikajúci pedagóg a 
dobrý organizátor so svoji-
mi spolupracovníkmi zvlá-
dol aj materiálno-technické 
problémy a školu v starom 
kaštieli 1. septembra 1966 
uviedol do života. 
Štefanovi Vaškovi neboli 
cudzie ani obecné otázky. 
Venoval im svoj osobný čas 
a viedol i svoj kolektív k ma-
teriálnej i kultúrno-osveto-
vej spolupráci s obcou. 
Od roku 1978 na vysokej 
škole, katedre špeciálnej 
pedagogiky vykonáva 
funkciu vedúceho a neskôr str. 8   LZ 06/ 2016
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Významné výročia obce v roku 2017Významné výročia obce v roku 2017
1397 – Najstaršia známa písomná zmienka o 
obci Tunežice – Tuniuk (620)
1472 – Známa písomná zmienka o obci Ladce – 
Ledcze (545)
1747 – Dokončenie stavby barokového kaštieľa 
v Ladcoch. Príchod rodiny Motešických (270)
1882 – Najväčší požiar v obci Ladce v 19. storočí 
(135)
1912 – V obci zriadili železničnú stanicu (105)
1922 – Vznik Slovenskej ľudovej strany v Lad-
coch. Postavená úzkokoľajná železnička od Váhu 
po pílu. Elektrifikácia Ladiec. Prvé premietanie 
nemého filmu v kine Vzdelávacieho spolku. Po-
stavili kaplnku v Tunežiciach. (95)  
1927 – Stavba Misijného domu v Ladcoch (90)
1932 – V Ladcoch sa narodil básnik Pavel Koyš. 
V obci postavili futbalové ihrisko. Začala sa stav-
ba elektrárne na Váhu. Stavba obecného domu v 
Tunežiciach 1932 – 1933 (85)
1942 – Výstavba 15 rodinných domkov (75)
1952 – Vznik organizácie Zväz pre spoluprácu s 
armádou (65)
1962 – Založenie Slovenského zväzu záhradká-
rov (55)
1967 – Vznik Klubu mládeže v Dome kultúry (50)
1972 – V Ladcoch založili spevácku skupinu žien 
(45)
1987 – Začiatok plynofikácie obce. Začali vydá-
vať Ladecké zvesti a písať kroniku obce. (30)

Podrobnejšie o jednotlivých udalostiach budeme 
písať v Ladeckých zvestiach počas roka 2017 v rub-
rike „Z kroniky obce“.

Pri príležitosti tohto výro-
čia vydalo vedenie školy 
tlačovinu – skladačku s 
bohatým faktografickým 
obsahom zo života uči-
lišťa. 
Niektoré sme pre vás vy-
brali.
Za svoju päťdesiatročnú 
históriu opustilo – absol-
vovalo odborné učilište 
2 919 žiakov. Najviac ich 
bolo v roku 1997 – 107, 
najmenej v roku 2013 – 24.
Aktuálny počet zamest-

Fakty o minulosti sú podopreté archívom dokumen-
tov a fotografií a občania si ich môžu pozrieť na webo-
vej stránke obce. 
Na stretnutí pozvaných kronikárov zo Slovenskej re-
publiky dňa 15. novembra 2016 v Martine Národné 
osvetové centrum, Slovenská národná knižnica, Slo-
venský národný archív, Slovenské národné múzeum a 
Združenie miest a obcí Slovenska udelili Branislavovi 
Liptákovi Čestné uznanie za dlhodobú prácu a udržia-

V roku 2017 to bude tridsať rokov, odkedy sa 
píše v Ladcoch kronika. Jej vedením vtedy Miest-
ny národný výbor poveril Branislava Liptáka. Zá-
pisy o udalostiach od prvej písomnej zmienky o 
obciach Ladce a Tunežice dodnes majú viac ako 
2 000 strán. 

nancov je v škole 50. Po-
dobný počet – 51 je aj žijú-
cich dôchodcov, bývalých 
pracovníkov školy. 
Najväčší počet žiakov bol 
v roku 1988 – 324. Najviac 
vyučencov bolo v odbore 
krajčírka – 754, záhradník 
– 538, maliar – 505.
V učilišti sa vystriedali iba 
traja riaditelia: Štefan Va-
šek, Karol Kuniak a Vladi-
mír Hromek. Prvého – za-
kladajúceho riaditeľa vám 
predstavujeme nižšie.

prodekana. Bol aj členom 
Akreditačnej komisie vlády 
SR.
Rozsiahla je jeho publikač-
ná činnosť. Je autorom ale-
bo spoluautorom mnohých 
publikácií s tematikou z ob-
lasti špeciálnej pedagogiky. 
Za publikačnú, pedagogic-
kú prácu a riadiace záslu-
hy mu prezident SR udelil 
Cenu Ľudovíta Štúra. 
Pokračovatelia jeho, dnes 
už päťdesiatročného diela, 
obecný úrad a všetci ob-
čania pri príležitosti jeho 
osemdesiatky mu prajú 
ešte mnoho, v plnom zdra-
ví prežitých, spokojných a 
tvorivých rokov. 

vanie kontinuity kronikárstva. 



Olympiáda slovenčinárov

Hodina deťom

Nezávislosť – nový začiatok

Vo florbale štvrtí

Silné zážitky z Osvienčimu
18. 11.2016 žiaci 8. a 9. ročníka vycestovali na zahraničnú exkurziu. Ci-
eľom exkurzie bolo Múzeum holokaustu v Osvienčime.
Sprievodcovia nás previedli koncentračný  táborom Osvienčim (Auschwitz) 
a potom nás sprevádzali aj do druhého komplexu – vyhladzovacieho tábora 
Brezinka (Birkenau). Ich rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a emotívne. Aj keď 
žiaci boli pripravení na veci, ktoré sa tam odohrali , aj tak mali pocity strachu, 
tiesne a aj slzičky sa im tisli do očí. Prvé zamrazenie nastalo, keď sa vstupova-
lo bránou, nad ktorou visel známy nápis Arbeit macht frei. Ďalšie nasledovalo 
pri múre, kde sa konali popravy Židov. Na tomto pietnom mieste sme aj my 
zapálili sviece a uctili si ich pamiatku. Po prehliadke barakov v Osvienčime 
sme sa presunuli do vyhladzovacieho tábora Brezinka. Tu prebiehala selekcia 
väzňov a ich vraždenie v plynových komorách. Pre žiakov bola exkurzia veľmi 
poučná. Bol to silný zážitok. Je dôležité, aby si uvedomili udalosti, ktoré sa tu 
stali a už nikdy nedopustili takúto hrôzu.

Pedagógovia a žiaci Základnej školy v Ladcoch absolvovali viacero podujatí 
mimo pravidelného „klasického“ vyučovania. Obohatili nimi vedomostný, 
zážitkový a citový život žiakov. Široký register týchto podujatí patrí do sys-
tému výchovy a vyučovania už niekoľko desaťročí, je nový – aplikujúci na 
potreby a myslenie dnešného človeka. Organizovať takéto podujatia nie je 
ľahké – preto pedagógom, ktorí im venujú často i voľný čas, patrí vďaka.

15. novembra t.r. sa v Dubnici nad Váhom usku-
točnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského 
jazyka a literatúry. Súťaž preverila vedomosti, 
čitateľské zručnosti, kreativitu i rečnícke schop-
nosti, ktoré žiaci preukázali vo vedomostnom 
teste, transformácii textu a rétorike. Poďakova-
nie patrí našej žiačke Kristíne Ježovej, ktorá v 
silnej konkurencii získala štvrté miesto.

Túto celoročnú zbierku na podporu projektov 
pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na ce-
lom Slovensku sme usporiadali 11. novembra 
2016. Zbierka každý rok prepája tých, ktorí po-
moc potrebujú a tých, ktorí ju chcú a môžu po-
skytnúť. Žiakom našej školy sa podarilo na ten-
to humánny cieľ v Ladcoch vyzbierať 153 eur. 

Aj Základnú školu v Ladcoch navštívil Samuel 
Bogár, ktorý žiakom 7., 8. a 9. ročníka porozprá-
val svoj príbeh boja proti drogám. Neskutočná 
výpoveď bola plná emócií, napätia a vnútornej 
sily. Život Samuela, minulý i ten súčasný, môže 
veľmi ovplyvniť prežívanie a smerovanie všet-
kých ľudí, zvlášť mladých. Účastníci besedy 
ďakujú Samuelovi za úprimnosť, srdečnosť a 
povzbudenie.

Dňa 19. októbra 2016 sa starší chlapci zúčastnili 
okresného kola vo florbale. Táto súťaž sa kona-
la na Spojenej škole sv. J. Bosca Nová Dubni-
ca, kde si zmeralo svoje sily 10 družstiev. Naši 
chlapci sa umiestnili na peknom 4. mieste, za 
čo im blahoželáme. Školu reprezentovali: Ada-
mec J., Hodoník L., Bračík P., Letko M., Haluska 
M., Kútny D., Adamec M., Petráš M., Bratina P., 
Čurík T.. Chlapcov pripravovala Mgr. Bronislava 
Majtánová.

Vianočné prázdniny: 
od 23. decembra 2016 do 5. januára 2017 

(začiatok vyučovania 9. januára) 
Polročné prázdniny:

3. februára 2017 
(piatok).

Biela pastelka – pomoc 
nevidiacim
Dňa 23.09.2016 sa žiaci ZŠ zapojili 
do verejnej finančnej zbierky – Biela 
pastelka. Cieľom zbierky bolo získať 
finančné prostriedky na podporu ľudí 
so zrakovým postihnutím. Naše dob-
rovoľníčky z 9. ročníka – Klárka, Vane-
ska, Kristínka, Simonka a Livinka pod 
vedením učiteľov Šiškovej, Didekovej 
a Struňáka oslovovali žiakov našej 
školy a aj obyvateľov Ladiec s pros-
bou o príspevok do zbierky. Podarilo 
sa nám vyzbierať 154,20 eur. Peniaze 
pomôžu nevidiacim a slabozrakým 
začleniť sa do bežného života. Ďaku-
jeme všetkým za príspevok.

Cesty mlieka
Svetový deň školského mlieka (28.9.) 
sme tento rok začali trošku netradične. 
Prvé informácie o dôležitosti mlieka a 
mliečnych výrobkov získali deti na-
vštevujúce školský klub. Najskôr sa 
zoznámili s „cestou mlieka“ – od kra-
vičky cez dojnicu, cez mliekareň, ob-

Mimo školských lavíc
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Školst vo

chod až k nim domov. Porozprávali 
sa i o rôznych mliečnych produktoch 
a ich dôležitosti. Potom už na nich ča-
kali malé aktivity. Prvou bolo dojenie 
kravičky. Deťom sa to veľmi páčilo. V 
druhej aktivite sa z nich stali malí ved-
ci aj umelci. Presvedčili sa, že mlieko 
môže byť aj dúhovo farebné. Pomo-
cou potravinárskych farbičiek a deter-
gentu (jar) si maľovali rôzne obrazce v 
mlieku. Na záver si mohli vymaľovať 
maketky kravičiek. Pre starších žiakov 
bola opäť pripravená ochutnávka 
kravského mlieka, nátierok (bryndzo-
vá, nivová) a ovčieho syra. Poďakova-
nie za pomoc patrí žiakom 9. ročníka 
– Márii, Jankovi a učiteľskému zboru. 

Zážitky výskumníkov
30. 09. žiaci 7. a 8. ročníka vymenili 
školské lavice za vedecké stánky. Na-
vštívili podujatie Noc výskumníkov v 
Žiline. Vo vedeckých stánkoch si mohli 
vyskúšať prvú pomoc, ktorú učil Čer-
vený kríž. Kto mal záujem stať sa zá-
chranárom – požiarnikom, vyskúšal 

foto: Mgr. Tomáš Struňák

si obliekanie do záchranárskeho výstroja. Časový 
limit bol 1 minúta. Veľkú odvahu museli mať hlav-
ne dievčatá, keď chceli pod mikroskopom sledovať 
rôzne pavúky a iný hmyz. Chlapcov zaujal skákajú-
ci robot, virtuálna realita, vŕtanie pomocou plazmy 
a mnohé iné. Moderátorské kreslo si vyskúšali vo 
virtuálnom TV štúdiu. Spoznali aj prácu kriminalis-
tu a okrem vedomostí odchádzali aj s vlastným od-
tlačkom prstu. Exkurzia svoj cieľ splnila a už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník.

Vianočné prázdniny 2016
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Tradičný Silvestrovský turnaj

Hodnotenie futbalovej 
jesene

Stolní tenisti zatiaľ na 
popredných miestach

Dospelí odohrali počas jese-
ne 15 zápasov, 4x zvíťazili, 3x 
remizovali a 8x prehrali. S 15 
bodmi a skóre 13:18 im po je-
seni patrí 12. miesto. Najväčšou 
slabinou nášho mužstva bolo 
premieňanie šancí a strieľanie 
gólov. Súperom sme nastrieľa-
li najmenej gólov zo všetkých 
mužstiev v súťaži. Až v 6 zá-
pasoch vyšla naša ofenzíva 
naprázdno. Priemer na zápas 
je menej ako 1 gól. Na druhej 
strane naše mužstvo obdržalo 
len 21 gólov, čo ho radí na 4. 
miesto z pohľadu defenzívy. 
V troch zápasoch sme zlyha-
li. V záverečných minútach v 
Bošanoch sme vyrovnávajúci 
gól inkasovali z 11-stky v 84. 
minúte a v nadstavenom čase 
sme inkasovali 2x. V Horovci-
ach sme viedli od 6. minúty a v 
závere v 87. a 88. minúte sme 
opäť 2x inkasovali. Podobne aj 
v Tr. Turni sme inkasovali až v 
90. minúte. Nad touto skutoč-
nosťou sa treba zamyslieť a v 
budúcnosti sa tomu vyvarovať. 
Počas letnej prestávky sa nám 
nepodarilo káder doplniť. Lu-
káč a Štrbák nám dali košom. 
Naviac, v pohárovom zápase 
sa zranil Zábojník, ex kapitán 
F. Váň stále nie je fit. Do bojov 
o body zasiahlo 22 hráčov a je-
dine Mokrička nastúpil vo všet-
kých zápasoch a bez 4 minút, 
keď ho musel tréner po zranení 
v Zem. Kostoľanoch striedať, 
odohral plný počet minút. Naj-
lepším strelcom bol Ondrašík 
so 4 gólmi.
Dres družstva dospelých Ladiec 
počas jesene 2016 obliekli títo 
hráči: Jakub Machala, Martin 
Hajduch, Dominik Porubčan, 
Samuel Pravda, Alexander Ho-
mér, Jozef Váň, Jaroslav Kušík, 
Erik Mrážik, Peter Martinka, Erik 
Kučera, Jaroslav Mokrička, Ma-
tej Eliaš, Michal Zábojník, Du-
šan Krajčí, Patrik Oťahel, Martin 
Kvasnica, Jakub Haluska, Pavol 
Bonan, Lukáš Ondrašík, Marek 
Sagan, Lakáš Sviečka a Marcel 
Baláž. Trénerom je Jozef Jakuš 
a vedúcim mužstva Vladimír 
Chovanec.

Dorastenci odohrali na jeseň 
tiež 15 MFZ, v ktorých 4x zví-
ťazili, 10x prehrali a 1x remizo-
vali. Dali 19 gólov a 41 dostali, 
s 13 bodmi prezimujú na 13. 

str. 10   LZ 06 / 2016

Boli sme zvedaví, ako si naše stolnotenisové družstvá po-
radia so súpermi, ktorých „získali“ po postupe do vyšších 
ligových súťaží. Po ôsmich kolách je jasné, že hrajú o po-
predné umiestnenia. 
Nováčikovi 3. ligy A družstvu TJ Tatran cementáreň patrí 
zatiaľ 3. miesto, družstvu B v 5. lige druhá priečka tabuľky 
a družstvo C v 6. lige je na piatom mieste. 
Teší nás i pomerne široký káder hráčov a ich zodpovedný 
prístup k reprezentácii klubu i obce.

Výbor TJ týmto srdečne pozýva všetkých hráčov a 
priaznivcov futbalu na tradičný Silvestrovský tur-

naj 6 členných družstiev v malom futbale. Turnaj sa uskutoční 
v sobotu 31.12.2016 so začiatkom o 9.00. Prezentácia zúčast-
nených družstiev bude v čase d 8.30 v priestoroch šatní TJ.

Ladecké zvesti číslo 1 vyj-
dú 3. februára 2017. Budú 
mať približne rovnakú po-
dobu ako tie v roku 2016. 
Inováciu predpokladáme 
iba v obsahu, ktorý chce-
me ešte viac zamerať na 
informovanosť občanov o 
dianí v obci. V prvom čís-
le to bude napr. prehľad o 
dôležitých akciách, činoch 
a úspechoch v roku 2016 
spojený s perspektívou v 
roku 2017. V tomto čísle 
prinesieme obvyklé správy 
a informácie zo škôl, orga-
nizácií, z matriky obce a o 
stave obyvateľstva v roku 
2016. Plánujeme zaradiť 

mieste. Najlepšími strelcami sú 
Kandráč a L. Češko, ktorí dali 
zhodne po 4 góly, Bratina dal 3. 
Všetky zápasy odohrala dvojica 
hráčov L. Češko a Pravda. Druž-
stvo viedol Jakub Machala. 

Žiaci odohrali 8 zápasov, 5x 
zvíťazili a 3x prehrali. Zo skóre 
43:15 a 15 bodmi im po jeseni 
patrí 4. miesto. Najlepšími strel-
cami sú M. Adamec a Bratina, 
ktorí dali po 10. Trénerom druž-
stva bol Tomáš Jašurek, ten 
však z pracovných dôvodov v 
Ladcoch skončil.

Okrem týchto družstiev máme 
v súťažiach aj 2 družstvá prípra-
viek. V kategórii do 10 rokov im 
patrí 5. miesto zo 6 mužstiev. 
Odohrali 8 zápasov so skóre 8:8 
a nazbierali 7 bodov. Najlepším 
strelcom je Samuel Kráľ so 4 
gólmi. V kategórii do 11 rokov 
im tiež patrí predposledné 7. 
miesto, keď zo 14 zápasov 1 
vyhrali a 3 remizovali. Získali 6 
bodov a ich skóre je 14:70. Naj-
lepším strelcom je Jakub Koyš 
so 6 gólmi. Trénermi sú Patrik 
Baláž a Jaroslav Chalaň.

Záverom tohto hodnotenia 
výbor TJ touto cestou ďakuje 
obci Ladce, obecnému zastu-
piteľstvu, vedeniu Považskej 
cementárne Ladce, a.s., RNDr. 
Petrovi Janešíkovi a p. Mar-
tinovi Adamcovi, Petrovi Po-
sluchovi, RNDr. Branislavovi 
Liptákovi, ďalej spoločnostiam 
DREVOPAL na čele s pánom 
Róbertom Jendrolom, KOVOB 
Martin na čele s Ing. Blažejom 
Čížom, AERZEN Slovakia,  ale 
i mnohým ďalším, ktorí pod-
porili našu TJ za ich pomoc, 
bez ktorej by naša TJ nemohla 
fungovať. Okrem sponzorov 
ďakujeme aj Du. Porubčanovi, 
Martinkovi a Mackurovi, ktorí 
sa príkladne starali nielen o 
hracie plochy, ale o celý špor-
tový areál. 
 
Výbor TJ praje všetkým spon-
zorom, hráčom, trénerom i fa-
núšikom úspešné vykročenie 
do nového roku 2017, pevné 
zdravie, veľa úspechov a veľa 
pekných športových zážitkov. 
Všetkým zraneným hráčom že-
láme skoré uzdravenie a návrat 
na zelený trávnik.

Ing. F. Gach

aj prehľad o kultúrnych a 
spoločenských podujati-
ach v roku 2017. Súčasťou 
Ladeckých zvestí bude prí-
loha redigovaná Farským 
úradom v Ladcoch U nás.

Redakcia ďakuje
Redaktor Ladeckých zvestí ďakuje všetkým, ktorí 
v roku 2016 pomáhali tvoriť spravodajcu obecnej 
samosprávy. 
Ich príspevky obohatili šesť čísiel, ktoré v tomto 
roku vyšli. 
Ďakujem najmä prispievateľom do rubrík s pro-
blematikou obecného úradu a obecného zastu-
piteľstva, Považskej cementárne, a.s., školstva, 
kultúry, športu, ekológie, organizácií a iných ob-
lastí. Rovnaké poďakovanie patrí tvorcom „U nás“, 
jej vedeniu a dopisovateľom. 
V roku 2017 vám želám zdravie, úspechy, spokoj-
nosť, tvorivé pero a vernosť Ladeckým zvestiam.


