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LADECKÉ 
ZV ESTI 

Vážení občania!
Koniec roka a Vianoce symbo-
licky vyjadrujú odveký kolobeh 
života. Vianočné sviatky nesú 
pre európsku kresťanskú kultúru 
prísľub obnovujúceho sa života. 
A tak koniec je prísľubom nového 
začiatku. Cez tento vianočný, 

V I A N O Č N Ý 
PRÍhOVOR

sviatočnou atmosférou preniknutý 
čas si zvykneme želať všetko to naj-
lepšie v úprimnom presvedčení, že 
naše želania budú naplnené. 
V dobe, v ktorej žijeme, by si väčši-
na z nás rada túto túžbu naplnila 
a  často aj napĺňa jednoduchým 
spôsobom – snažia si malý pocit 
šťastia kúpiť. Nič proti tomu. Všetci 
pracujeme preto, aby sme si veci, 
ktoré potrebujeme a chceme, mohli 

kúpiť. Sú však hodnoty, ktoré sa 
kúpiť nedajú – všetci ich dobre 
poznáme. Čas vianočný je práve 
o takýchto hodnotách. Preto Vám, 
vážení spoluobčania, želám v čase 
vianočnom i novoročnom veľa vzá-
jomnej lásky a odpustenia, pevné 
zdravie a optimizmus, veľa tole-
rancie a vzájomného porozumenia, 
dobré medziľudské a medzisusedské 
vzťahy. 

Nech celé vianočné sviatky a celý 
budúci rok sprevádzajú vaše 
kroky, veľkodušnosť, žičlivosť, 
obetavosť a  srdečnosť. Nech 
vám tieto hodnoty rozmnožia 
vaše statky a naplnia vaše srd-
cia pocitmi skutočného šťastia 
a pokoja. 
Vianočný pokoj vám, všetkým 
ľuďom dobrej vôle!

starosta obce

AKO SME VOLILI V LADCOCH
Voľby do orgánov sa-
mosprávneho kraja 
Trenčín 26. novembra 
2005 sa v našej obci 
konali v troch voleb-
ných okrskoch. Prie-
beh volieb v týchto 
okrskoch riadili voleb-
né komisie:
1. okrsok: Miroslav Za-
jac (predseda), Ľubica 
Šedíková (zapisova-
teľka), Oľga Kalusová, 
Ľubica Zahradníková, 
Tatiana Demitrová
2. okrsok: Ivan Fedor 
(predseda), Anna Ka-
cinová (zapisovateľka), 
Mária Bednáriková, 
Zdenka Hriadelová, 
Mária Chaláňová, Jozef 
Peterka
3.  okrsok: Oľga Meli-
cherová (predsedky-
ňa), Alena Suchárová 
(zapisovateľka), Július 
Šedík, Ing. Emil Za-
hradník, Marián Burik.

Je všeobecne známe, 
že vrámci Slovenskej 
republiky bola na voľ-
bách veľmi nízka účasť. 
Taká bola i v Ladcoch 
napriek tomu, že sme 

mali medzi kandidátmi 
i našich občanov. 
V 1. okrsku prišlo z 938 
voličov 62, v 2. okrsku 
zo 764 iba 87 a v 3. 
okrsku z 371 oprávne-
ných voličov 34. Cel-
kom za celú obec je to 
zhruba ani nie 10%.
Z prvého kola volieb 
predsedu kraja nevy-
šiel víťaz, pretože ani 
jeden nedosiahol 50%. 
O predsedovi medzi 
Miroslavom Chovan-
com a Pavlom Sedláč-
kom sa rozhodne až 
v druhom kole volieb 
10. decembra 2005, 
ktoré sa budú v Lad-
coch konať v tých is-
tých okrskoch a tých 
istých miestnostiach. 
Z našich kandidátov na 
poslancov neuspel ani 
jeden. V Ladcoch naj-
viac hlasov dostali títo 
kandidáti: Pavol Fatura 
(70 hlasov), MUDr. Ma-
rián Brídik (70), Mgr. 
Dušan Saksa (51). 
Vo voľbe za predsedu 
kraja MUDr. Pavol Sed-
láček (65).

ČO OČAKÁVAME V ROKU 2006
Rok 2006 bude z pohľadu samosprávy obce posledným rokom 
volebného obdobia a rokom volieb. Volené politické reprezen-
tácie všetkých stupňov pripravujú na tento rok akési vyvrcho-
lenie svojej činnosti, aby sa pred svojimi voličmi ukázali v tom 
najlepšom svetle. 
Rok 2006 sa bude aj v Ladcoch určite niesť v duchu, takpove-
diac predvolebnom, kde občanom predostrú rámcový program 
rozvoja obce na ďalšie volebné obdobie. Chceme pre občanov 
pripraviť taký informačný materiál, aby mohli čo najobjektívnej-
šie posúdiť zámery ďalšieho rozvoja obce. 
Z hľadiska konkrétnej činnosti obecného úradu na rok 2006 
treba vychádzať z dvoch základných možností. Prvá mož-
nosť spočíva v podanej žiadosti na európske fondy. Žiadame 
finančné prostriedky vo výške 11 miliónov 90 tisíc Sk na tieto 
akcie: 
Rekonštrukcia vodovodu na ul. Záhradná 5 779 000 Sk
Dažďová kanalizácia na Vážskej ulici 1 491 000 Sk
Rekonštrukcia komunikácie, Záhradná ul. 1 549 000 Sk
Rekonštrukcia autobusových zastávok 1 340 000 Sk
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 931 000 Sk
Tieto akcie mali spracovanú projektovú dokumentáciu. 
Druhá možnosť rozvoja obce bude zabezpečovaná vlastnou 
technickou čatou z rozpočtových možností obce. Bude to al-
ternatíva skromnejšia, zameraná na menšie akcie charakteru 
údržby, drobných opráv a malých stavieb.
Radi by sme urobili dlažbu a prístrešok na cintoríne v Tuneži-
ciach, autobusovú zastávku v Tunežiciach pri kaplnke a v Lad-
coch pri pohostinstve U Sabu. Ďalej betónový chodník do 
Horných Ladiec, opravu chodníka v Tunežiciach, vodovodnú 
prípojku na poštu v Ladcoch a niektoré asfaltové úpravy plôch 
v rôznych častiach obce. 
Obecná správa prijala v polovici tohto volebného obdobia roz-
hodnutie o tom, že úver obce sa bude systematicky mesačne 
splácať, aby sa úverové zaťaženie do konca volebného obdo-
bia znížilo. 
Dalo by sa povedať, že rok 2006 bude rovnako, ako rok 2005, 
rokom úspor. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce
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AKÝ BOL ROK 2005 V ROZVOJI OBCE
Pri obhliadnutí sa za rokom 
2005 by sa tento dal stručne 
charakterizovať ako rok ma-
lých krokov a postupného 
znižovania úverového zaťa-
ženia obce. 
V tomto roku sme nereali-
zovali ani jednu investičnú 
akciu, no uskutočnili sme 
niekoľko menších, ale po-
trebných prác:
- Začiatkom roku sme pomohli 
rozoberať starú kotolňu v Zá-
kladnej škole.
- Pokračovali sme vo výrobe 
betónových prefabrikátových 
obrubníkov a tvárnic.
- Svojpomocne sme vyrobili 
radlicu na odhŕňanie snehu, 
montovateľnú na multikáru 
UNIKOM.
- Pracovníci obecnej technic-
kej čaty urobili aj nové osvet-
lenie kina a menšie úpravy 
podlahy, čo dodalo kinosále 
opäť modernejší vzhľad.
- Technická čata svojpomocne 
zrealizovala dva dôležité úse-
ky chodníkov v obci. Prvý úsek 
pri vstupe do parku a druhý od 
bytoviek v Záhradnej ulici na 
cestu. Chodníky v dĺžke 150 m 
zvýšili bezpečnosť i pohodlie 
občanov. 
- Najväčšou stavbou v réžii 
Obecného úradu je stavba 
garážového prístrešku v areáli 
obecného úradu. Tento prístre-
šok má pôdorysné rozmery 
10 x 6 metrov a slúži na ga-
rážovanie traktora a multikáry 
UNIKOM. Slúži i na uskladne-
nie rôzneho náradia a bude 
sa používať na opravárenské 
práce obecných strojov a ná-
radia. Touto stavbou získala 
technická čata obecného úra-
du základňu pre svoju činnosť.
- Za zmienku stojí i namonto-
vanie regulátorov tepla v celej 
Materskej škole a teplovzduš-
ných vykurovacích telies 
v modlitebni v Tunežiciach. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 
ÚDRŽBA A ÚPRAVA OBCE
V oblasti údržby obce a ochra-
ny životného prostredia sa vy-
konalo opäť množstvo práce 
pri kosení trávnatých plôch, 
zametaní, odstraňovaní divo-
kých skládok komunálneho 
odpadu a úpravy komunikácií. 
Úspešne sme pri tom využívali 
aktivizačnú činnosť nezamest-
naných na konto Úradu práce. 
Medzi najväčšie akcie v oblas-
ti životného prostredia patrili aj 
tento rok práce na úpravách 
priestranstiev pri Váhu v Lad-

coch a Tunežiciach. Kedysi 
bezútešné priestranstvá od-
padu, špiny a neporiadku sa 
postupne menia na čisté, ze-
leňou zarastené plochy. Túto, 
rozsahom obrovskú prácu, 
by sme nezvládli bez pomo-
ci Považskej cementárne, 
konkrétne výkonných strojov 
z kameňolomu, za čo vyslo-
vujeme PCLA a lomu veľké 
poďakovanie.
Z pohľadu odpadového hos-
podárstva najväčším krokom 
pri plnení úloh obce v tejto 
dôležitej oblasti je zriadenie 
zberného dvora separované-
ho odpadu na mieste bývalého 
domu p. Koyša za cintorínom. 
Tento dvor by mal byť zriade-
ný do konca tohto roka a bude 
sa v ňom zhromažďovať časť 
vytriedeného komunálneho 
odpadu pod dohľadom pove-
reného pracovníka obecného 
úradu. Tuto zhromaždené 
vytriedené frakcie sa budú 
potom odvážať na ďalšie 
spracovanie alebo použitie. 
Zriadenie zberného dvora je 
ďalším kvalitatívnym krokom 
obce na ceste zberu a likvidá-
cie komunálneho odpadu. 

PROJEKTOVÉ PRÁCE, 
ÚZEMNÝ PLÁN, ŠTÚDIE 

A PROJEKTY
Rok 2005 bol významným 
v tom, že sa dokončila niekoľ-
koročná práca na územnom 
pláne (podrobnejšie na stra-
ne 4 tohoto čísla Ladeckých 
zvestí). Obec v územnom 
pláne získala základný roz-
vojový plánovací dokument, 
naplnenie ktorého je výzvou 
pre generácie občanov Ladiec 
na dlhé obdobie dopredu. 
V júni t.r. obec nechala vy-
pracovať projekt žiadosti 
o nenávratný finančný prí-
spevok z európskeho fondu 
„Operačný program základná 
infraštruktúra“, pod názvom 
Renovácia a rozvoj obce Lad-
ce. Ak by bola žiadosť schvá-
lená, obec by získala význam-
ný finančný zdroj na niektoré 
investičné akcie, ktoré sme 
mali projekčne pripravené, ale 
nemali sme na ne peniaze. 
Projekt žiadosti vypracovala 
firma „Dupres consulting s. 
r. o. z Dubnice nad Váhom. 
V prípade úspešnosti žiadosti 
by sa investičné práce začali 
v roku 2006.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

BUDEME MAŤ ZBERNÝ 
DVOR TRIEDENÉHO 
K O M U N Á L N E H O 

ODPADU
Dňa 16. novembra t.r. zasadali 
poslanci Obecného zastupi-
teľstva, ktorí prerokovali za-
ujímavé otázky pre všetkých 
občanov. 
Na začiatku si vypočuli správu 
o hospodárení za tri štvrťroky. 
Konštatovali, že hospodárenie 
je v súlade s plánovaním. Ur-
čité napätie do rozpočtu roka 
priniesli nerovnomerné dotácie 
z daní fyzických osôb z Minis-
terstva financií a meškajúci 
sľúbený 50%-ný podiel z SPP 
na akciu plynofikácie Horných 
Ladiec – cesta do lomu. 
Poslanci schválili 50%-ný 
príspevok obce Ladislavovi 
Habánkovi na osadenie elek-
trického stĺpa k novostavbe 
rodinného domu. 
Potom si obecné zastupiteľstvo 
vypočulo informáciu o zámere 
vydať atlas obce Ladce v roz-
sahu 20 strán formátu A3, 
v ktorom bude zdokumentova-
ný urbanistický vývoj obce od 
najstarších mapových zobra-
zení až po súčasný územný 
plán. Zároveň poslanci schválili 
spracovanie maľovanej mapy 
rozmerov 90 x 130 cm. Mapy 
budú použité ako informačný 
a orientačný materiál a dodajú 
sa do školy i do knižnice. Na 
tento zámer schválili 150 000 
Sk.
Potom si vypočuli informáciu 
o súdnom pojednávaní zo dňa 
7. októbra t.r. na Krajskom súde 
v Trenčíne vo veci ručenia obce 
firme TEKOS (A. Bednárik). Po-
jednanie odročili na neurčito. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie informáciu o stave 
príprav a postupe pri zamýš-
ľanej výstavbe centra obce 
a kostola. V prvej polovici roku 
2006 bude spracovaná archi-
tektonická štúdia kostola a axo-
nometrický pohľad na centrum 
obce, vrátane osadenia sa-
motného kostola. Návrhy budú 
spracované v alternatívach. 
Architektonické práce sa budú 
hradiť z fondu nadácie. 
Na záver starosta oboznámil 
poslancov s plánom zberného 
dvora triedeného komunálneho 
odpadu na mieste bývalého 
Koyšovho domu za cintorínom. 
Na tomto mieste budú sústre-
dené kantajnery, do ktorých sa 
budú pod dohľadom pracov-
níka obecného úradu ukladať 

Dokončenie na str.3

Narodené deti:
Sandra Malenčíková

Nela Kollárová
Martin Fatura

Tamara holbová
Rodičom blahoželáme, deťom 
prajeme zdravie a  šťastnú 

budúcnosť. 

Zomreli: 
Viktor Pražienka (85 rokov)

Mária Koštialiková (69)
Katarína Bašková (92)

Spolu s pozostalými smútime nad 
tými, ktorí nás navždy opustili. 

Jubileá
95 rokov oslávi 26. decembra 

Mária Šedíková
90 rokov sa 5. decembra dožila 

Mária Pražienková
85 rokov oslávi 15. decembra t. r. 

Štefan Galanský
Jubilantom želáme zdravie 
a  životnú pohodu v  kruhu 

najbližších. 

25. výročie sobáša
si 29. novembra t.r. pripomenuli 
Dušan Porubčan a  manželka 

Ľubomíra 

55. výročie sobáša
oslávia 9. decembra Ján Čemeš 
a  manželka Mária, rod. 

Kočišíková

Manželom želáme mnoho zdravia 
a  spokojnosti do ďalších rokov 

spoločného života.

Mimoriadne vydarenou akciou 
bolo Stretnutie s občanmi nad 70 
rokov 11. novembra t.r. v Dome 
kultúry. Pozvanie starostu obce, 
obecného zastupiteľstva a Zboru 
pre občianske záležitosti prijalo do 
170 občanov, ktorí vychovali rodiny, 
pracovali roky pre spoločnosť a čas-
to prispeli obetavou prácou i pre 
rozvoj obce. 
Prítomní si, okrem príhovoru sta-
rostu, vypočuli kultúrny program 
detí z Materskej a Základnej školy. 
Potom im vyhrávala dychová hudba 
Ladčanka, čo táto „dychovkárska 
generácia“ prijala so zvláštnym 
porozumením. Popri občerstvení 
prijali od obecného úradu upomien-
kové darčeky s erbom obce. 
Vďačné, úprimnou radosťou 
žiariace tváre našich najstarších 
občanov boli dôkazom, že takéto 
akcie sú zmysluplné a treba v nich 
pokračovať. 

VĎAČNÁ OBEC -  
VĎAČNÍ OBČANIA



Koyšove Ladce, súťaž v prednese ľúbostnej poézie, sa už 
tradične stáva najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou roka 
v našej obci. 
Tá tohoročná, 21. októbra sa stala osobitnou aj tým, že „krs-
tili“ zbierku básní Pavla Koyša, ktorej obsah vybrala jeho 
manželka JUDr. M. Koyšová. 
Na kultúrnom podujatí, ktoré sa koná vždy po súťaži a po-
ložení kytíc k buste básnika, sa opäť zúčastnili významní 
slovenskí umelci a čo nás najviac potešilo – aj doteraz naj-
početnejšia účasť ladčianskych občanov. 
V samotnej súťaži rozhodovali poroty v zložení PaedDr. Gej-
za Sádecký, PhDr. Mária Jablonská, PhDr. Vladimír Čerevka, 
Mgr. Jaroslava Čajková, PhDr. Eva Sisková a Anton Baláž.

KOYŠOVE LADCE – KULTÚRNA UDALOSŤ 
ROKA

Výsledky v jednotlivých 
kategóriách:
III. kategória
1. Katarína Péliová (ZŠ Pov. 
Bystrica)
2. Michaela Satkeová (ZUŠ 
Stará Ľubovňa)
3. Natália Hantáková 
(Gymnázium Púchov)
Jana Michaličková (Myjava) 
získala cenu za objavný výber 
a precítený prednes.

IV. kategória
1. Matej Chlapík (Nové Mesto)
2. Lukáš Ciho (Ilava)
2.  Lukáš Smataník (Pov. 
Bystrica)
3. Maroš Parničan (Prievidza)  

3. Daša Illyová (Pov. Bystrica)

V. kategória
1. Janka Poláková (Trenčín)
2. Mária Janičíková (Trenčín)
3. Jana Vidová (Adam. 
Kochanovce)
Margita Lukáčová (Slov. 
jednota dôchodcov Trenčín) 
získala ocenenie za 
netradičný výber Válkových 
veršov. 

V III. kategórii, na úrovni, ktorá 
bola najvyššia zo všetkých 
predchádzajúcich ročníkov, 
dobre reprezentovali našu 
Základnú školu Jana Koyšová 
a Mária Martináková.

Nový zákon o miest-
nych daniach a miest-
nom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné 
stavebné odpady bol 
25. 10. 2005 Národnou 
radou SR opäť noveli-
zovaný. Preto chceme 
občanov upozorniť as-
poň na niektoré najdô-
ležitejšie zmeny, ktoré 
sa týkajú vyberania, 
vyrubovania a plate-
nia daní. Pre rok 2006 
bude platiť:
1. priznanie dane len 
ak nastali zmeny vo 
vlastníctve alebo výme-
re, do 31. januára 2006 
a zároveň do tohto 
termínu aj doloženie 
dokladov k uplatneniu 
úľavy (ZŤP)
2. vyrubenie dane pla-
tobným výmerom do 
15. mája 2006 (v minu-
losti do 31.3.)
3. zaplatenie dane 
najneskôr do 31. mája 
2006
4. splátky dane v tomto 

NEPLATÍ ANI ROK A JE TU ĎALŠIA NOVELA
prípade budú najviac 3 
a to u tých daňovníkov, 
ktorých daň presahuje 
500,- Sk u fyzickej oso-
by a 5000,- Sk u práv-
nickej osoby
5. v poplatkoch za 
vývoz odpadu sa zo 
zákona rušia úľavy pre 
študentov a pracujú-
cich mimo bydliska (t.j. 
bývajúcich aspoň jeden 
týždeň v internáte alebo 
ubytovni). Túto zľavu 
bude Obec Ladce riešiť 
na základe žiadosti od 
poplatníka a na zákla-
de par. 83, ods. 3 záko-
na 582/2004 Zb. a jeho 
ďalších noviel
ďalšie zmeny, kto-
ré nastali oproti roku 
2005 budú uverejnené 
vo VZN Obce Ladce 
a to do 15 dní pred 
platnosťou, t.j. pred 1. 
januárom 2006 budú 
vyvesené na verejnej 
tabuli a uverejnené aj 
na internete na adrese 
www.ladce.sk

Pavol Fatura, prednosta že-
lezničnej stanice Ladce
Zmenu dopravnej politiky štátu, 
posilnenie vozby po železnici na 
úkor cestnej dopravy. Železnič-
ná doprava je ekologickejšia. 
Je možné prepraviť väčšie 
množstvá substrátov v jednom 
vlaku. Všetko však závisí od ta-
ríf, ktoré železnica prepravcom 
ponúkne. 

Bohumir Kvasnica, predseda 
TJ Tunežice
Zdravie a spokojnosť všetkým 
spoluobčanom. V TJ Tunežice 
skvalitnenie hráčskeho kádra, 
dobrú a bojovú morálku a lepšie 
výsledky futbalových zápasov 
doma i vonku. Lepšie umiest-
nenie v tabuľke súťaže ako na 
jeseň 2005.

Ing. Ferdinand Gach, tajom-
ník TJ Tatran Ladce
Ťažko sa mi hľadá odpoveď na 
túto otázku. Viem, čo si želám 
nielen pre seba, ale i pre celú 
rodinu a pre všetkých obyvate-
ľov Ladiec: v prvom rade je to 
zdravie, potom prácu, za ktorú si 
môže každý dopriať to, po čom 
túži a o čom sníva. Očakávam, 
alebo skôr si prajem, aby všetci 
občania podľa svojich možností 

ČO SI ŽELAJÚ V ROKU 2006
a schopností prispeli k rozvoju 
obce či už na poli športu, kultúry 
ale aj v iných oblastiach života 
obce, aby sa z našej spoločnos-
ti vytratili podozrievanie, osočo-
vanie a nezáujem  o diane okolo 
nás. Ako funkcionár TJ si naviac 
prajem, aby sa nám všetkým 
spoločne - trénerovi, funkcioná-
rom a  hráčom, podarilo naplniť 
cieľ, ktorý sme si pred sezónou 
dali. To sa však nezaobíde 
bez podpory obecného úradu, 
sponzorov a fanúšikov, ktorým 
chcem touto cestou poďakovať 
za ich podporu v práve končia-
com sa roku. Na záver by som 
chcel všetkým občanom Ladiec 
popriať v novom roku 2006 pev-
né zdravie a veľa úspechov na 
každom kroku. 

PaedDr. Vladimír Hromek, ria-
diteľ odborného učilišťa
Zlepšenie životných podmie-
nok učňov výstavbou internát-
nych, jedálenských priestorov 
a priestorov pre voľný čas. 
Úspešné rozbehnutie projektu 
Európskeho sociálneho fondu 
„Programu prípravy handica-
povaných žiakov na trh práce 
spojený s nácvikom sociálnych 
zručností“. K tomu zdravie a op-
timizmus.

ŽIJÚ MEDZI NAMI
Medzi občanov Ladiec, ktorí svojou činnosťou ďaleko prekročili 
rámec obce, patria Daša Illyová a jej dcéra. 
Doménou matky je literatúra, konkrétne divadelné scenáre, ale i po-
ézia a próza. Na jej konte sú mnohé najvyššie ocenenia v tvorbe pre 
deti, na Chalúpkovom Brezne, Koyšových Ladcoch a s divadielkom 
v Odbornom učilišti v Ladcoch. Okrem autorstva umeleckých textov 
sa venuje prednesu poézie a prózy, kde tiež zožala mnoho najvyšších 
vavrínov v rámci Slovenska. Ako recitátorka dostala okrem iných 
Cenu pedagogického nakladateľstva aj Cenu Ministerstva kultúry. 
Poézii sa venuje aj jej dcéra Daša, študentka Obchodnej akadémie 
v Považskej Bystrici, ktorá bola najnovšie tretia na ostatnom ročníku 
Koyšových Ladiec. 
Dobre sa takéto riadky píšu o tých, ktorí žijú medzi nami. Ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu obce a dobrý príklad pre mladú generáciu. 

BUDEME MAŤ ZBERNÝ 
DVOR TRIEDENÉHO 
K O M U N Á L N E H O 

ODPADU
(Dokončenie z 2. str.)
jednotlivé zložky komunálneho 
odpadu – sklo, kovy, papier, 
plasty, pneumatiky, batérie, 
veľkorozmerný domový odpad 
– staré sanitárne predmety, 
okná, dvere, nábytok. Taktiež 
tam bude možné uložiť lístie, 
burinu, trávu, kvety z cintorína 
a pod. Podrobnejšie informácie 
o čase a spôsobe prevádzky 

budú včas zverejnené. 
Odpad bude evidovaný a ďalej 
odvážaný na spracovanie alebo 
likvidáciu mimo územia obce. 
Starosta informoval o prijatí no-
vého zamestnanca obecného 
úradu Bc. Ľubicu Zahradníko-
vú, ktorá bude samostatným 
referentom pre oblasť sociálnej 
starostlivosti a pre odpadové 
hospodárstvo obce. Tieto dve 
oblasti činnosti sa postupne 
rozrástli do rozsahu vyžadu-
júceho si starostlivosť pracov-
níka.



ÚZEMNÝ PlÁN OBCE lADCE
(VÝŤAH Z DÔVODOVEJ DOKUMENTÁCIE)
V roku 1995 bol Ing. arch. Petrom 
Čerňanským spracovaný Územný 
plán sídelného útvaru Ladce, ktorý 
bol schválený Všeobecným záväz-
ným nariadením uzn. č. 52/1995 zo 
dňa 29.6.1995. 
Vzhľadom na neustály rozvoj obce 
a aktuálne požiadavky, týkajúce sa 
hlavne riešenia plôch bývania a pre 
miestny priemysel, no i v oblasti 
občianskej vybavenosti, záhrad-
kárskej osady a rekreácie, bolo 
potrebné zabezpečiť spracovanie 
ÚPN obce a tak vytvoriť chýba-
júci funkčný legislatívny nástroj 
pre budúce formovanie a územný 
rozvoj obce. 
Ako sme uviedli v minulom čísle 
Ladeckých zvestí, Obecné zastupi-
teľstvo v Ladcoch schválilo Územ-
ný plán obce 21. septembra t.r.
Z dôvodovej správy sme vybrali 
najpodstatnejšie časti, ktoré budú 
zaujímať všetkých občanov. 
LADCE – CENTRUM SUBREGI-

ONÁLNEHO VÝZNAMU
Rozvoj obce je potrebné zamerať 
týmito smermi:
- vytvárať podmienky rozvoja 
podnikateľským subjektom, podpo-
rovať tvorbu pracovných príležitostí 
z miestnych zdrojov rozvojom pod-
nikateľských aktivít, vybudovanie 
priemyselného parku regionálneho 
významu medzi cementárňou a ka-
meňolomom 
- vytvoriť podmienky pre rozvoj 
sídelnej štruktúry
- dobudovať centrálnu časť obce
- vytvoriť podmienky pre zabezpeče-
nie kvality ŽP
- akceptovať územný systém ekolo-
gickej stability danej lokality
- v návrhu rešpektovať kultúrno-his-
torické danosti a uplatňovať typovú 
a funkčnú charakteristiku vidieckeho 
osídlenia

ČLENENIE SÍDLA
Riešené územie je priestorovo čle-
nené na:
- zastavané územie obce
- priľahlé záujmové územie obce
- ostatné územie katastra
V súčasnosti je zastavané územie obce 
vymedzené hranicami k 1.1.1990. 
Návrh rozšírenia hraníc terajšieho 
zastavaného územia je predmetom 
riešenia návrhu územného plánu obce 
v plánovanom horizonte. 
Zastavané územie obce súčasné a na-
vrhované je členené nasledovne:
- Staré Ladce
- Nové Ladce
- Horné Ladce
- Závod Cementáreň
- Tunežice

Rozloha katastrálneho územia obce 
Ladce – Tunežice je 1 569 ha.

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽI-
TIA ÚZEMIA OBCE

Rozvoj obce je zameraný predo-
všetkým na vytvorenie vhodných 
podmienok rozvoja podnikateľským 
subjektom v nadväznosti na areál 
cementárne a vytvorenie čo najvý-
hodnejších podmienok pre rozvoj 
IBV a celej sídelnej štruktúry. 
Obytná funkcia v obci je zastúpená 
individuálnou bytovou výstavbou 
a hromadnou bytovou výstavbou. 
V nadväznosti na jestvujúcu výstav-
bu sa navrhujú rozvojové plochy 
IBV.
Zastavané územie v obci sa vyzna-
čuje pomerne hustou zástavbou 
s minimálnym množstvom prelúk. 
Novonavrhované plochy IBV pria-
mo naväzujú na jestvujúce zastavané 
územie. Centrum obce tvorí priestor, 
kde je sústredená väčšina občianskej 
vybavenosti. Súčasťou centra je aj 
pamiatkovo chránený areál baroko-
vého kaštieľa. 
Návrh územného plánu uvažuje 
s výhľadovou plochou pre občiansku 
vybavenosť v rámci vnútroblokové-
ho priestoru za jestvujúcou IBV. 
Dominantou priestoru centrálnej 
časti obce bude kostol na protiľahlej 
strane cesty. S rozšírením športové-
ho areálu sa uvažuje v náväznosti na 
jestvujúce ihrisko. Severovýchodne 
od centra v okrajovej polohe obce 
je vymedzená plocha rozšírenia 
jestvujúceho cintorína. Priestory 
miestneho názvu „Šafranica“ a „U 
brvna“, medzi kanálom a Váhom 
– za diaľnicou, tvoria územie, ktoré 
bude perspektívne zabezpečovať 
požiadavky každodennej rekreácie 
bývajúceho obyvateľstva, prípadne 
aj turistov. Podstatnú časť rekreačnej 
zóny bude tvoriť zeleň, trávnaté 
a vodné plochy, rekreácia a od-
dych v zeleni, šport a telovýchova 
– otvorené zariadenia a doplnkové 
zariadenia bez výstavby náročných 
zariadení služieb. 
Podstatnú časť rozvojových funkč-
ných plôch tvoria plochy priemy-
selného parku, výhľadové rozšírenie 
areálu cementární a iné podnikateľ-
ské plochy. 
Plocha priemyselného parku riešená 
územným plánom sa nachádza v lo-
kalite miestneho názvu „Horekon-
čie“, plocha rozšírenia cementární 
v lokalite „Štrbová“.
Tieto plochy sa nachádzajú v pria-
mej náväznosti na areál cementární 
a tvoria ucelený komplex priemysel-
nej zóny, ktorý je oddelený od pre-

važujúcej časti zastavaného územia 
obce železnicou. 
Od obytného územia Horných 
Ladiec je plocha oddelená súvislou 
izolačnou zeleňou. 
Charakteristika výrobného územia 
– funkčné využitie – priemyselná 
výroba a sklady budú slúžiť pre 
umiestnenie podnikateľských ak-
tivít v oblasti ľahkého priemyslu, 
skladovania a montáže, t.j. činností, 
ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie -  priemyselný 
park – v území môžu byť vyčlenené 
plochy pre malé a stredné podniky 
strojárskeho charakteru, skladového 
hospodárstva, plochy slúžiace pre 
umiestnenie výrobných servisných 
a opravárenských služieb, admi-
nistratíva slúžiaca pre podnikanie, 
dopravné plochy – garáže, čerpacia 
stanica s prípustnými prevádzkami, 
nevyhnutné plochy technického 
vybavenia územia. 
V priemyselnom parku je možné 
umiestniť len také objekty, ktoré 
neznehodnotia ŽP v obci. 
V areáloch, ktoré sa nachádzajú 
v blízkosti lokalít IBV – m.č. Horné 
Ladce je potrebné vytvoriť vnútro-
areálovú izolačnú zeleň situovanú 
medzi plochami výroby a obytnou 
zónou, pričom izolačná zeleň sa zre-
alizuje budúcimi investormi v rámci 
investičnej výstavby areálu.

PRIEMYSELNÝ PARK
V území budú vyčlenené plochy: 
malé a stredné podniky strojárskeho 
charakteru, skladového hospodárstva, 
plochy slúžiace pre umiestnenie 
výrobných, servisných a opraváren-
ských služieb, administratíva súvi-
siaca s podnikaním, dopravné plochy 
– garáže, čerpacia stanica s prípustný-
mi prevádzkami, nevyhnutné plochy 
technického vybavenia územia. 
- Maximálna výška objektov 15 m.
- V priemyselnom parku je možné 
umiestniť len také stavby, ktoré 
neznehodnotia životné prostredie 
v obci.
Vzhľadom na to, že rozvojová plocha 
priemyselného parku nerieši umiest-
nenie stavieb na parcelách, nedajú 
sa jednoznačne určiť zastavovacie 
podmienky. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné 
plochu priemyselného parku riešiť 
urbanistickou štúdiou, kde budú vy-
členené funkčné časti lokality. 

POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA
Hospodárske dvory roľníckeho 
družstva ozeleniť izolačnou zeleňou 
a vypracovať generel zelene a projekt 
ekologizácie výroby so zameraním 
na odstránenie šírenia škodlivín 
a zápachu. 

REKREÁCIA
Priestory pri Váhu riešiť ako plochy 
letnej rekreácie bez výstavby nároč-
ných zariadení služieb. 

DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Dobudovať miestny komunikačný 
skelet a peší systém. Autobusové 
zastávky riešiť s prístreškami vhodne 
architektonicky stvárnenými. Plochy 
statickej dopravy doplniť o prvky 
drobnej architektúry. Výhľadovo peší 
ťah pretiahnuť až do priestorov letnej 
rekreácie – pri Váhu, ktorý sa postup-
ne upraví na cyklistický chodník. 

VEREJNÁ ZELEŇ A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE

- V povodí Váhu dodržať pásmo po-
brežnej zelene a solitérov zelene. 
- Plochy verejnej zelene sú nezasta-
viteľné, postupne budú dotvorené 
drobnou záhradnou architektúrou 
a parkovou zeleňou.
- Pre celé sídlo je potrebné spracovať 
generel zelene. 
- Zavedenie separovaného zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu 
a plastov. 
- Minimalizovanie negatívneho vply-
vu zdrojov znečistenia. 
- Napojenie na kanalizáciu všetkých 
objektov.
- Zabránenie úniku nebezpečných 
látok do pôdy a spodných vôd.
- Aplikácia enviromentálne najvhod-
nejších BAT techník.

Obytné územie IBV (individuálna 
bytová výstavba)
Počet podlaží IBV – max. 2 nadzem-
né podlažia vrátane podkrovia, resp. 
výstavbu prispôsobiť jestvujúcej 
zástavbe v danej lokalite. 
Zastrešenie plochou strechou sa 
pripúšťa len v prípade zástavby pre-
luky v súvislej zástavbe, v ktorej je 
zastrešenie už realizované plochými 
strechami, v iných prípadoch je 
zastrešenie plochou strechou neprí-
pustné. 
Do plôch čistého bývania sú zaradené 
rodinné domy v súvislých skupinách 
na pozemkoch do 1000 m2.
- Stavebnú čiaru v nových lokalitách 
stanoviť – 6 m od okraja miestnej 
komunikácie. 
- Stavebnú čiaru pre predstavenú 
garáž – 4,5 m od okraja miestnej 
komunikácie.
- Sklon strechy od 35° - 45°.
- Materiálové riešenie RD – odpo-
rúčané prírodné materiály (kameň, 
drevo).
V prelukách súvislej zástavby dodr-
žať pôvodnú stavebnú čiaru, v prípa-
de, keď neprichádzajú do úvahy iné 
obmedzenia. 

Dokončenie na 5. str.



ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 
LADCE

(Dokončenie z 4. str.)

Pri výstavbe hospodárskych objektov 
je nutné dodržať ich situovanie v zad-
nej časti záhrad. Ich architektonické 
stvárnenie má zodpovedať stvárne-
niu rodinných domov, nie je možné 
pripúšťať výstavbu provizórnych 
hospodárskych objektov. 
Podmienkou budovania týchto objek-
tov je dodržanie príslušných bezpeč-
nostných, požiarnych a hygienických 
predpisov. 
Chov úžitkových a hospodárskych 
zvierat upresní štatút obce. 

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠ-
NÝCH STAVIEB

Podľa § 108 ods. 3 novely zákona 
č. 50/1976 Zb. stavebný zákon sa za 
verejnoprospešné stavby, pre ktoré 
je možné vyvlastnenie vo verejnom 
záujme, považujú stavby určené 
na verejnoprospešné služby a pre 
verejné technické vybavenie územia 
podporujúce jeho rozvoj a ochranu 
životného prostredia, ktoré vymedzí 
schvaľujúci orgán v záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie. 
Z dôvodu zabezpečenia postupnej 
výstavby navrhovaných funkčných 
zón sú vybrané nasledovné verej-
noprospešné plochy pre realizáciu 
jednotlivých stavieb:
- plochy pre priemyselný park regio-
nálneho významu (medzi cementár-
ňou a kameňolomom) R1
- modernizácia železničnej trate Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov pre rých-
losť 160 km/hod. R2
- plochy technickej infraštruktúry pri 
Nosickom kanáli
- plochy pre verejné technické vyba-
venie a dopravné plochy pre bytovú 
výstavbu, občiansku vybavenosť 
a športovú činnosť. 
Územný plán obce v mapovej podobe 
sa nachádza na obecnom dome. V ja-
nuári 2006 aj v pamätnej sieni obce 
(Dom kultúry). 

V našej škole dobre! To je veta, ktorú by sme radi počuli od všetkých, ktorí 
patria do nej. Žiaľ, nie všetci majú školu radi. K ľudskému pokoleniu neod-
mysliteľne patrí výchova. Je procesom podieľajúcim sa na utváraní osobnosti 
a tým vlastne celej spoločnosti. Nájsť ten správny výchovný štýl, ktorý prináša 
úspech a spokojnosť, si vyžaduje veľkú mieru vedomostí, schopností ale i tr-
pezlivosti a obetavosti. Rodina, škola, školské výchovné zariadenie a cirkev 
sú považované za najdôležitejšie výchovné činitele. Len spolupráca všetkých 
týchto zložiek nám pomôže pozitívne formovať vedomie a správanie sa detí, 
mládeže, ale aj dospelých. 
Nové trendy vo výchove a školstve si vyžadujú, aby vzhľadom na narastajúce 
problémy nielen v správaní žiakov, začali rodičia a škola užšie spolupracovať. 
Radi by sme privítali rodičov v škole nielen vtedy, keď nastanú problémy, ale 
vždy, keď prídu na nejaký nápad, ktorý nám pomôže či už pri výchove, alebo 
pri vylepšovaní priestorov školy. Rodičom, ktorým záleží, aby v našej škole 
bolo dobre, ďakujeme. Vďaka p. Kútnej Marianne a p. Adamcovi Martinovi 
sme zakúpili žalúzie do dvoch tried. Ďalšie dve triedy zabezpečilo žalúziami 
Rodičovské združenie pri ZŠ v Ladcoch. Vďaka sponzorstvu slovenských elek-
trární sme mohli žalúziami vybaviť aj novozriadenú počítačovú triedu. Žalúzie 
boli veľmi potrebné v triedach, do ktorých svieti počas doobedia slnko a kde 
žiaci museli byť v horúčave 4 – 5 hodín. Snažíme sa vytvárať pre žiakov prí-
jemné prostredie počas vzdelávania aj pri mimoškolských aktivitách. Relaxo-
vať môžu v krásnej relaxačnej učebni, rozvíjať počítačovú gramotnosť v novej 
počítačovej triede, športovať aj mimo vyučovania v telocvični. Toto ale stojí 
nemalé finančné prostriedky. Riaditeľstvo ZŠ touto cestou prosí rodičov a po-
moc formou finančného príspevku – 2% z daní. Ďakujeme všetkým rodičom, 
ktorí nám prispeli v minulom roku. Vďaka nim môžeme zakúpiť do počítačovej 
triedy projektor, pomocou ktorého skvalitníme vyučovanie aj výchovu.
Blíži sa koniec kalendárneho roka. Čo nevidieť sú tu najkrajšie sviatky v roku 
– Vianoce. Prajem Vám - rodičom, žiakom, pedagógom, zamestnancom školy, 
ale aj občanom Ladiec, aby ste ich prežili v pohode a spokojnosti. Keď vonia 
ihličie a krásna sviečka horí, keď cítiť tymián a tíško padá sneh, to je čas via-
nočný, keď má vládnuť len pokoj a mier, ktorý Vám zo srdca želám. 
Do nového roku Vám želám len to najlepšie. Okrem želaní máme aj priania, 
ktoré by nám mal nový rok splniť. Naším najväčším prianím je, aby sme mali 
ešte viac výborných a slušných žiakov, aby ste Vy, rodičia, sa stali priateľmi 
našej školy, aby sme našli vzájomné porozumenie a spolupatričnosť. Verím, že 
prianie sa splní, keď sa o to spoločnými silami pokúsime. Preto: „V novom roku 
zvítajme sa v dobrej vôli, pohode, starosti nech idú bokom, odplavia sa po vode. 
Nech je pevné zdravie naše, nech je šťastný nový rok 2006.“

Mgr. M. Fábryová
riaditeľka školy

V NAŠEJ ŠKOLE

V školskom klube pri Základnej škole v Ladcoch v rámci „Ovocného týždňa“ 
zostavili „Minireceptár“ s ovocnými receptami. Žiaci si ich potom mohli kúpiť 
za 3 Sk. Členovia klubu sa prihlásili do výtvarnej súťaže vyhlásenej „Nestle“.
Funguje a vystupuje krúžok mažoretiek (naposledy s úspechom pre občanov 
nad 70 rokov pri ich stretnutí v Dome kultúry).  Pre všetkých žiakov ZŠ 
zorganizovali tradičné zbery gaštanov a papiera. Gaštanov nazbierali 350 
kg. Najlepšia bola Pavlínka Fabová (48 kg), potom Natália Gajdošová (38) 
a Vladimír Mosorjak (24). V zbere papiera počas novembrových dní priniesli 
žiaci (s rodičmi i súrodencami) dovedna 5 500 kg. Najlepší boli žiaci Lipták 
Andrej 402 kg, Ďurica Lukáš 371 kg, Šotkovský Adam 278 kg, Lucia Bračíková 
266 kg, Gajdošová Natália 255 kg a Patrik Šebek 252 kg.

Z AKTIVÍT ŠKOLSKÉHO KLUBU

PÍŠE NÁM PREDSEDA 
SZZP

Naša základná organizácia 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých evidovala celkom 
80 členov. 
Dňa 26. februára t.r. sme usku-
točnili členskú schôdzu, ktorej 
sa zúčastnilo celkom 60 našich 
členov. 
Dňa 20. mája t.r. sme uskutočnili 
kultúrno-spoločenské posedenie 
pri príležitosti 30. výročia zalo-
ženia našej organizácie. Pri tejto 
príležitosti boli najstarším našim 
členom a predsedom družobných 
organizácií udelené jubilejné listy. 
Tohto posedenia sa zúčastnilo 
celkom 230 účastníkov vrátane 
hostí. 
V dňoch 2. – 5. júna t.r. sme usku-
točnili tradičné posedenie na cha-
te Muflon, ktorého sa zúčastnilo 
celkom 40 členov vrátane hostí. 
V priebehu roka sme sa zúčastňo-
vali aj na kultúrno-spoločenských 
posedeniach, ktoré poriadali aj 
družobné organizácie. 
V priebehu roka zomreli dlhoroční 
členovia našej organizácie a to 
pani Mária Čemešová, Antónia 
Vráblová, pán Ján Ďuriš a Viktor 
Pražienka. 
Na činnosť našej organizácie 
sme dostali finančnú podporu 
z obecného úradu vo výške 3000 
Sk a z cementárne Ladce 8000 
Sk. Za túto finančnú podporu 
ďakujeme.
Za pár dní sa rozlúčime s tým-
to rokom a preto by som Vám 
všetkým poprial do budúceho roka 
veľa zdravia, osobných úspechov 
a šťastia v kruhu Vašich rodín. Zá-
roveň ďakujem aj všetkým členom 
výboru, ktorí na úkor svojho voľ-
ného času pomáhali pri všetkých 
našich kultúrno-spoločenských 
posedeniach. 

Štefan Kováčik
predseda ZO SZZP 

Redakcia Ladeckých zvestí ďakuje 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom pričinili o to, že vychádzajú. 
Osobitne tým, ktorí do nich naj-
viac prispievali: Ing. arch. Jánovi 
Removi, pracovníčkam Obecného 
úradu, učiteľkám ZŠ, Ing. Ferdi-
nandovi Gachovi, Mgr. Miroslavovi 
Sňahničanovi a ďalším. 
V roku 2006 plánujeme opäť 6 
čísiel v rozsahu podľa potreby s ob-
dobným obsahom ako v roku 2005. 

LADECKÉ ZVESTI Bude to i naďalej spravodajca 
miestnej samosprávy, čo značí, že 
jeho úlohou bude predovšetkým in-
formovať o dianí v obci. Nebudeme 
sa vyhýbať najmä problematike, 
ktorú rieši obecné zastupiteľstvo 
a obecný úrad, otázkam týkajúcich 
sa škôl, organizácií, kultúrneho 
života atď. 
Ladecké zvesti výjdu v termínoch: 
3. február 2006, 7. apríl 2006, 2. 
jún 2006, 4. august 2006, 6. október 
2006 a 15. december 2006.

Sobota 17. december 2005 
o 19.00 hod.

„Ako uloviť družičku“
USA film, komédia, 119 
min, MN do 12 r, vstupné 

50,- Sk

Pondelok 26. december 
2005 o 19.00 hod.

„Charlie a továreň na 
čokoládu“

USA film, 
fantasticko-dobrodružná 
komédia – slovenské titulky, 

MP, vstupné 50 Sk

KINO SLOVAN 
CEZ VIANOCE Obecná knižnica v Ladcoch 

Vám ponúka knihy 
z najnovšieho prírastku:
Cook – Záchvat
Evelegová – 500 nápadov 
pre Váš dom
Lindseyová – Spoznaj svoju 
lásku
Pilcherová – Letné ozveny
Osobitne doporučujeme 
encyklopédie:
Encyklopédia poľovníctva
Encyklopédia histórie sveta
Obecná knižnica v Dome 
kultúry Ladce je otvorená 
v pondelok a piatok od 14.00 
– 18.00 hodiny.

PONUKA KNIŽNICE
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TJ Tatran cementáreň Ladce 
– mužstvo hrajúce v I. triede 
futbalovej súťaže sa umiestnilo 
v jesennej časti na 1. mieste, keď 
získalo 32 bodov so skóre 39 : 
16. Bilancia zápasov je takáto: 10 
zápasov vyhrali s Dúlovom, Prej-
tou, Pruským, Udičou, Borčicami, 
Plevníkom, Lazami (doma i von-
ku), Papradnom a Mikušovcami, 
2 zápasy remízovali (Brvnište, 
Beluša) a 3 prehrali (Horovce, 
Dúlov a Ilava).
Tréner Pavol Tichý a vedúci 
mužstva Vladimír Chovanec mali 
k dispozícii takýchto hráčov:
Dominik Porubčan, Jozef Janke, 
Jozef Pagáč, František Váň, To-
máš Koštialik, Erik Mražík, Ján 
Jamrich, Milan Vyhnička, Ľubo-
mír Porubčan, Marián Habánek, 
Dušan Šedík, Michal Habánek, 
Anton Janáček, Peter Hudec, To-
máš Hromka, Roman Filiač, Jozef 
Váň, Peter Martinka, Martin Eliáš, 
Eduard Pagáč, Radomír Brtáň.
Úspech sa pripisuje aj dobrej tré-
ningovej morálke, keď dochádzka 
na tréningy sa odhaduje na 80%, 
čo je podstatne lepšie ako po mi-
nulé roky. 
Na 39 góloch sa podielali Radomír 
Brtáň (11), Marian Habánek (7), 
Jamrich Ján (6), Peter Martinka 
(6), Jozef Pagáč (3), Michal Habá-
nek (2) a po jednom góle Dušan 
Šedík, Anton Janáček, Tomáš 
Hromka, Jozef Váň.
Najviac zápasov odohrali Koštia-
lik, Jamrich, Šedík, Michal Habá-
nek a  Hromka. 
Tí, ktorí sledujú súťaž I. triedy 
vedia, že sa na jeseň dva zápasy 
predohrali z jarnej časti 2006. Zo 
skúseností vieme, že sa prvé kolá 
obyčajne pre zlé počasie odklada-

DOBRÁ PRÁCA PRINIESLA 
ÚSPECH

jú a tak sa, celkom správne, využi-
lo dobré jesenné počasie. 

Dorast V. liga – po jesennej 
časti síce nelichotivé 14. miesto, 
ale v skutočnosti pod vedením 
trénera Mgr. Loužeckého cítiť, že 
mužstvo ožilo a na jeho hre vidieť 
kus dobre odvedenej práce. O zá-
chrane nikto nepochybuje, i keď 
sme sa dozvedeli o odchode tré-
nera do Beluše. Veríme, že nový 
tréner, ktorý mužstvo prevezme, 
bude pokračovať v jeho dobre 
rozbehnutej práci. 

Starší žiaci – I. trieda, po jeseni 
3. miesto, čo je najväčším a zá-
roveň príjemným prekvapením. 
Zásluhu na tomto výsledku má 
bezpochyby tréner mužstva Ing. 
Machala. Veríme, že jeho práca 
sa v budúcnosti odrazí na pôso-
bení jeho odchovancov v kategórii 
dorastencov. 

Mladší žiaci – I. trieda, po jeseni 
7. (predposledné) miesto s 3 
bodmi za kontumačné víťazstvo 
potom, čo družstvo Malých Ledníc 
nepricestovalo. Vo väčšine zápa-
sov dobre odohrané prvé polčasy, 
pod výsledky v stretnutiach sa 
podpísala i skutočnosť, že v záuj-
me podnietenia záujmu chlapcov 
o futbal dostávali šancu viacerí 
i mladší hráči. Nedostatkom je 
i neschopnosť skórovať, ale to už 
je úloha pre trénerov, aby sa spo-
ločne s hráčmi s týmto problémom 
popasovali počas prípravy. 
Výbor TJ touto cestou ďakuje 
obecnému zastupiteľstvu na čele 
so starostom, vedeniu PCLA, 
RNDr. Janešíkovi a p. Jendrolovi 
za ich finančnú podporu.

STOLNÍ TENISTI NESKLAMALI
Hrali podľa predpokladov – teda nesklamali. Tí, hrajúci v 5. sates lige, 
patria medzi favoritov a podľa toho aj hrali. Do 2. decembra t.r. stratili 
iba bod v prvom zápase s jedným z favoritov v Pružine. S napätím sa 
očakával aj zápas s ďalším kvalitným družstvom Zliechovom, ktorého 
však naši 18. novembra t.r. porazili 12 : 6. Celý čas sa pohybuje družstvo 
stolných tenistov na prvom či druhom mieste a tak zrejme aj prvú časť 
16. decembra skončí. 
Potom je prestávka a nové boje sa začnú 13. januára 2006. Vtedy privíta-
me v Ladcoch družstvo Pružiny „B“. Bude to zápas, ktorý pravdepodob-
ne rozhodne o víťazovi skupiny. Pravdaže, ak si naši zachovajú úroveň 
z doterajšieho priebehu súťaže. 
Po počiatočnej neistote „zabralo“ aj družstvo hrajúce v 6. rekont lige 
(juh). Po šiestich odohraných zápasoch boli na 7. mieste so ziskom 10 
bodov. 
TJ Tatran cementáreň Ladce v oboch súťažiach reprezentovali: 
Popelka Viliam, Popelka Anton, PaedDr. Hromek Vladimír, Mgr. Sňahni-
čan Miroslav, Hrehor Jozef, Ing. Sikora Vladimír, Letko Jozef, Bc. Švihel 
Jozef, Ing. Kalus Pavol, Kalus Pavol st., Kotian Robert, Kvasnica Dušan, 
Kalus Juraj, Letko Vladimír, Michalcová Eva, Čepela Karol.

POZVÁNKA NA SILVESTROVSKÝ TURNAJ

Výbor TJ týmto srdečne pozýva všetkých priaznivcov futbalu na 
tradičný Silvestrovský turnaj 6 členných družstiev v malom futbale. 
Turnaj sa uskutoční dňa 31.12.2005 so začiatkom o 9.00 hod. 

Prezentácia zúčastnených družstiev bude v čase od 8.30 hod.

Od roku 1894 mohli urbárnici v Uhorsku spravovať svoju 
organizáciu prostredníctvom valného zhromaždenia. Dovte-
dy považovali urbársku obec za totožnú s politickou obcou. 
Prvé valné zhromaždenie oslobodené od týchto zvyklostí sa 
konalo v Ladcoch v roku 1900, teda pred 105 rokmi. 
Pred 95 rokmi (1910) dala barónka Puttkamerová (majiteľka 
cementárne) postaviť modernú vápenku s výkonom 1200 
vagónov vápna  ročne. 
Dňa 3. júna 1945 založili mladí v Ladcoch Slovenský zväz 
mládeže (SZM). Organizácia bola veľmi aktívna v poriadaní 
kultúrnych podujatí, v športe i brigádach na skrášľovaní 
obce. Medzi najaktívnejších členov patrili Milan Fatura, 
Jožka Kalusová, Anna Vlčanská, Milan Juríček, Ján Gach, 
František Zelík a mnohí ďalší z viac ako 40 členov. 
V roku 1965 (40 rokov) dala vybudovať Štátna cestná správa 
v Tunežiciach nadjazd nad železničnou traťou. Prispelo to 
k bezpečnosti i plynulosti cestnej premávky.

Z  hISTÓRIE OBCE

O aktivite žiakov Zá-
kladnej školy v Ladcoch 
v oblasti športu svedčí 
aj ich účasť na rôznych 
pretekoch a turnajoch. 
Boli to dva cezpoľné 
behy: v Dubnici nad Vá-
hom, kde získal Erik Ku-
čera 9. a Ivana Barková 
11. miesto. 
Na 35. ročníku bežeckej 
súťaže „Údolím Váhu“ 
získal Matej Žáčik 
úspech najväčší – 1. 
miesto v kategórii mlad-

JESENNÝ ŠPORT ŽIAKOV ZŠ

OBCHODY CEZ SVIATKY

Klasik 24.12., 31.12., 06.01. otvorené od 6.00 – 10.00 hod.
AMV 24.12., 31.12., 06.01. otvorené od 6.00 – 12.00 hod.
Fabuš 24.12., 31.12.,06.01. otvorené od 6.00 – 11.30 hod.
Cez ostatné sviatočné dni 25.12., 26.12., 01.01. bude 
zatvorené.
Cez pracovné dni je otvorené ako inokedy. 

Dámska konfekcia, zákazko-
vé šitie, krajčírske opravy
Andrea Pagáčová, ladce 
193, č. tel. 0908 181 335
sukňa 170,- Sk, nohavice 
220,- Sk, blúzka 280,- Sk, 
šaty 330,- Sk, sako 400,- 
Sk.
Opravy: skrátenie noha-
víc 30,- Sk, výmena zipsu 
– nohavice 35,- Sk, zúženie 
nohavíc 55,- Sk.

Ďalšie číslo Ladeckých zvestí 
výjde 5. februára 2006

ších žiakov. V kategórii 
starších žiakov skončil 
Pavol Habánek na sied-
mom mieste. 
V októbri bolo obvodné 
kolo vo futbale, kde naši 
mladší žiaci obsadili 2. 
miesto. Starší žiaci boli 
ešte úspešnejší – vybo-
jovali 1. miesto. 
V školskej lige okresné-
ho kola hokejbalového 
turnaja získali starší 
chlapci vynikajúce 2. 
miesto. 


