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Posledné zasadanie Obecného 
zastupiteľstva v Ladcoch sa konalo 
25. októbra 2006.
Poslanci schválili predaj 3-metre 
širokého pásu pozemku Ing. Jarosla-
vovi Melicherovi. Pás susedí s jeho 
pozemkom a obec ho nepotrebuje. 
Rovnako schválili predaj pozemku 
pod garáž Ľubomírovi Strapkovi za 
bývalou slobodárňou. 
Potom súhlasili s prenájmom poz. p. 
č. 1151 Dušanovi Váňovi, ktorý ho 
chce zrekultivovať a v budúcnosti 
použiť na podnikateľskú činnosť. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
cenu pozemkov za bytovým do-
mom č. 456 v Horných Ladcoch 
v hodnote úradnej ceny – 100 Sk/
m2.Prerokovali a schválili smernicu 
o likvidačnom konaní a vyraďovaní 
prebytočného majetku obce. Smer-
nica rozdeľuje kompetencie medzi 
starostu obce, obecné zastupiteľstvo 
a likvidačnú komisiu. 
Poslanci sa zaoberali programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Ladce v rozsahu usmernenia 
Ministerstvom výstavby a regionál-
neho rozvoja SR. Tento dokument 
bude potrebný aj v procese uchá-
dzania sa o európske fondy. Po-
slanci schválili dôležité Všeobecne 
záväzné nariadenie o premávke na 
obecných komunikáciách na území 
obce Ladce. Podrobné znenie tohto 
nariadenia uverejníme v decembro-
vom čísle Ladeckých zvestí. 
V súvislosti s transformáciou 
Severoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti dochádza k deleniu 
majetku. Obec Ladce má ako 
vlastník určitého počtu akcií nárok 
na časť finančných prostriedkov od 
Vodárenských spoločností Žilina, 
Martin a Liptovský Mikuláš. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo uznesenie 
o tom, že ako výlučný vlastník akcií 
pôvodnej vodárenskej spoločnosti 
súhlasí s odpredajom akcií týmto 
trom spoločnostiam. 
V ďalšej časti schôdze sa OZ zaobe-
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ralo úpravou rozpočtu obce v rámci 
položiek. Rozpočet sa v priebehu 
troch štvrťrokov vyvíjal bez väčších 
výkyvov aj keď sú položky, kde sa 
rozpočet prekročil. Sú to najmä 
náklady na odstraňovanie odpadov. 
Nepriaznivý je aj stav v hospodárení 
s vodou z verejného vodovodu, 
kde je najväčšia strata na sídlisku, 
zrejme z dôvodu starých vodovod-
ných rozvodov. Vďaka neustálemu 
nárastu energií je nepriaznivý vývoj 
v Dome kultúry, kde budú tohoročné 
náklady viac ako milión korún. Rov-
nako značný nárast zaznamenali 
náklady na opatrovateľskú činnosť. 
Potom poslanci schválili návrh Roz-
počtu obce na rok 2007. Tento nie 
je dramaticky rozdielny oproti roku 
2006. Očakáva sa mierny nárast 
príjmov i výdavkov. 
Takmer zanedbateľné finančné 
prostriedky zostávajú obci na ka-
pitálových položkách, čo znamená 
minimálny rozvoj obce z rozpočto-
vých zdrojov. Akákoľvek stavebná 
činnosť v obci je odkázaná na iné, 
mimorozpočtové zdroje. Financie 
zostanú teda v podstate na udržanie 
základnej prevádzkovej činnosti v 
obci. Celý rozpočet uverejníme v de-
cembrovom čísle Ladeckých zvestí. 
Na záver posledného rokovania 
poslanci rozhodli o termíne a mieste 
konania slávnostného ukončenia 
volebného obdobia 2003 – 2006. 
Potom rozhodli o odmenách starostu 
obce, zástupcu starostu, hlavného 
kontrolóra obce a poslancov v rámci 
finančných možností obce. Za to 
patrí zastupiteľstvu uznanie za pre-
jav primeranej skromnosti. 
Zároveň by som sa chcel na záver 
volebného obdobia poďakovať 
všetkým poslancom za vzornú účasť 
na zasadaniach, za kultúrny a kon-
krétny priebeh schôdzí a všetky 
dobré návrhy, pripomienky a rady 
v prospech správnych rozhodnutí. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Lad-
coch zasadalo 13. septembra 
t.r.
V súlade s novelou zákona 
171/93 Z.z. o policajnom zbo-
re, má obec možnosť zriadiť 
funkciu dobrovoľného strážcu 
poriadku. Pomáhal by pri 
plnení úloh služby poriadko-
vej polície, služby dopravnej 
polície, na úseku ochrany 
verejného poriadku, pri do-
hľade na bezpečnosť cestnej 
premávky. 
Strážcom poriadku môže byť 
osoba staršia ako 21 rokov, 
spôsobilá na právne úkony 
a ktorá požíva medzi občanmi 
dôveru a vážnosť. Jeho čin-
nosť nebude platená, teda sa 
vykonáva zdarma. Prípadne 
by mohla byť odmeňovaná 
z rozpočtu obce. Obecné 
zastupiteľstvo túto informáciu 
zobralo na vedomie. 
Poslanci potom schválili prí-
spevok na osadenie elektric-
kého stĺpa pre Juraja Hudeca 
vo výške 50% nákladov. Obec 
týmto kompenzuje nevýhodu 
občanov, ktorí stavajú na 
opačnej strane ulice, ako sú 
vzdušné rozvody elektrickej 
siete. 
V ďalších bodoch sa obecné 
zastupiteľstvo zaoberalo žia-
dosťami občanov o odkúpenie 
alebo prenájom pozemkov. 
V dvoch prípadoch nevyho-
velo žiadostiam, nakoľko 
sú to pozemky v centrálnej 
zóne obce, kde sa pripravuje 
výstavba centra obce Ladce. 

SEPTEMBROVÉ ZASADANIE 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ostatným žiadostiam vyho-
veli (sú to pozemky malých 
rozmerov pod garáže alebo 
takých, ktoré občania už 
dlhodobo užívajú a obec ich 
nepotrebuje).
Obecné zastupiteľstvo 
schválilo bezplatný prenájom 
priestorov v prístavbe DK pre  
Okresnú radu Slovenského 
zväzu zdravotne postihnu-
tých pre odborový seminár.  
Poslanci prerokovali a schvá-
lili, aby Obecné zastupiteľstvo 
v Ladcoch malo v nasledujú-
com volebnom období 9 po-
slancov. Z toho 7 poslancov 
v obvode Ladce a 2 poslan-
cov v obvode Tunežice. 
Poslanci si vypočuli informá-
ciu o tom, že bol vydaný Atlas 
obce Ladce (píšeme o ňom na 
inom mieste). Atlas si občania 
môžu kúpiť na Obecnom úra-
de (151) za 100 Sk za kus. 
Posledným bodom rokova-
nia bola otázka autobusovej 
zastávky pri hostinci Sabo, 
ktorá je v zlom stave. Pôvod-
ný zámer bol oprieť zastávku 
o budovu hostinca v mieste, 
kde ústi súhradka na hlavnú 
cestu. Vlastník pozemku s ná-
vrhom nesúhlasil, preto nový 
prístrešok bude zhotovený 
na mieste terajšej zastávky za 
predpokladu súhlasu vlastníka 
tohoto pozemku. Na pozemok 
bude zriadené vecné breme-
no v prospech obce. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Obecný úrad v Ladcoch vydal vo firme Forza Slovakia atlas 
máp – urbanistický vývoj na mapových zobrazeniach obce 
Ladce. 
Na zväčšenom formáte A3, na kvalitnom papieri na 30 
stranách nájdu čitatelia mnoho zaujímavých textov, ale 
najmä historických a súčasných máp Ladiec a Tunežíc, 
Trenčianskeho kraja, geologických a hydrogeologických 
máp. Zaujímavé sú aj letecké snímky obce a najmä doteraz 
nespracovaná panoramatická mapa Ladiec. 
Ako logické vyústenie z historických máp je v obšírnom 
zdôvodňovacom texte a patričných mapových vyobraze-
niach na stranách 14 až 19 umiestnený Územný plán obce, 
teda plán pre súčasnú a najmä budúce generácie. 
Občanom Ladiec sa týmto Atlasom popri monografii Ladce 
dostáva ďalšia publikácia, ktorej hlavným cieľom je opäť po-
znávanie minulosti, prítomnosti, ale v tomto prípade aj bu-
dúcnosti Ladiec. Zaradením Územného plánu obce sa pub-
likácia stáva čitateľnou pre všetky vekové kategórie a vrstvy 
obyvateľstva. Tvorcovia preto veria, že vás zaujme.

VYŠLO MAPOVÉ ZOBRAZENIE LADIEC



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

VYDARENÉ OSLAVY
Dňa 13. augusta t.r. sa zišlo do 
šesťdesiat Ladčanov pri sloven-
skom dvojkríži na Skalke, aby si 
pripomenuli výročie vyhlásenia 
zvrchovanosti Slovenska. K prítom-
ným sa prihovoril starosta obce Ing. 
arch. Ján Remo a ďalší hostia. Or-
ganizátormi boli Slovenská národná 
koalícia a ĽS – HZDS. K dobrej 
pohode na tomto podujatí prispela 
naša dychovka Ladčanka. 
Trocha komplikovane sa pripravovali 
oslavy výročia SNP. Organizátori sa 
rozhodli konať oslavy na Skalke – pri 
partizánskej vatre. Prekazil to vytrvalý 
dážď a tak oslavy preložili na 29. au-
gusta t.r. do priestorov Pod gaštanmi. 
Prejav k prítomným mal predseda SZPB 
Ing. Karol Horký. Veľkému počtu prí-
tomných vyhrávala Ladčanka. Rovnako 
ako na oslave zvrchovanosti Slovenska 
- aj tu organizátori poskytli účastníkom 
občerstvenie.

Dňa 14. októbra sa zišli v Dome kul-
túry v Ladcoch delegáti na Okresnej 
konferencii KSS. Privítali aj zástupcov 
družobného okresu Beroun, medzi nimi 
poslanca parlamentu ČR Dr. Peltrána. 
Na konferencii vyhodnotili výsledky úloh 
vytýčených na V. zjazde KSS a výsledky 
parlamentných volieb. V druhej časti 
zvolili nový Okresný výbor KSS a dele-
gátov na Krajskú konferenciu. Priebeh 
rokovania bol poznačený neúspechom 
KSS v parlamentných voľbách 2006 
a vystúpenia delegátov boli veľmi kri-
tické. V diskusii bolo jednoznačne kon-
štatované, že úlohy určené V. zjazdom 
sa nepodarilo splniť z rôznych príčin. 
Prestarnutý aparát KSS je brzdou k ďal-
šiemu rozvoju strany, čo sa odzrkadlilo 
v parlamentných voľbách, kde KSS 
neuspela. Hlavná úloha je omladiť člen-
skú základňu a na mimoriadnom zjazde 
KSS, ktorý sa bude konať 25.11.2006 
v Bratislave, zvoliť také vedenie strany, 
ktoré zaručí obnovenie dôvery obča-
nov v KSS. Bol zvolený nový Okresný 
výbor KSS, ktorého predsedom sa stal 
Jaroslav Púček zo ZO KSS Dubnica 
nad Váhom. Vek žiadneho člena pred-
sedníctva OV KSS nepresahuje 60 
rokov. Zo ZO KSS Ladce sú v OV KSS 
Ilava: Fatura Pavol, podpredseda OV 
KSS Ilava a Haršáni Anton, predseda 
kontrolnej a revíznej komisie OV KSS 
Ilava. V prestávke rokovania si mohli 
delegáti pozrieť výstavku kníh, ktorú 
usporiadali členovia KSČM z Berouna, 
knižky si mohli delegáti bezplatne vziať 
do svojich zbierok. Po ukončení rokova-
nia konferencie si účastníci so záujmom 
prezreli pamätnú sieň obce v prístavbe 
DK Ladce. 
Zasadnutím nového predsedníctva OV 
KSS a spoločným obedom sa rokovanie 
Okresnej konferencie KSS ukončilo. 

P. F.

OKRESNÁ KONFERENCIA 
KSS BOLA V LADCOCH

Tradičná súťaž v prednese slo-
venskej ľúbostnej poézie na po-
česť nášho rodáka Pavla Koyša, 
ktorá sa konala 20. októbra t.r. 
v Dome kultúry Ladce, mala nad 
očakávanie vysokú účasť a veľ-
mi dobrú úroveň. Porota v zlo-
žení Eliška Sadileková, Beata 
Kvaššayová, Elena Bakošová, 
Gejza Sádecký, Vladimír Čerev-
ka a Mária Jablonská rozhodli 
o takomto poradí:
 
III. kategória (Základné školy)
1. Katarína Péliová (ZŠ Pov. 
Bystrica)
2. Radka Zbínová (ZŠ Ladce)
3. Miroslava Kovačičová (ZŠ 
Pov. Bystrica)

IV. Kategória (stredné školy)
1. Leila Slugeňová (Gymn. Bá-
novce)

ÚSPEŠNÝ ROČNÍK KOYŠOVÝCH LADIEC
2. Natália Hantáková (Gymn. 
Púchov)
2. Maroš Párničan (OA Prievi-
dza)
3. Lenka Vácvalová (Konz. To-
poľčany)

V. kategória (Dospelí)
1. Ján Homolka (Prievidza, za 
autorskú výpoveď)
1. Jana Vidová (Ad. Kochanov-
ce)
2. Želmíra Mišútová (Martin)
3. Daša Illyová (Púchov)

Ročník 2007 bude venovaný 
nedožitým 75. narodeninám 
Pavla Koyša a bude opäť spo-
jený s kultúrno-spoločenským 
večerom pre širokú verejnosť 
za prítomnosti a účinkovania 
popredných slovenských umel-
cov. 

Zriadenie zberného dvora trie-
deného komunálneho odpadu je 
nevyhnutným krokom pri budo-
vaní systému zberu a likvidácie 
komunálneho odpadu. Jednotlivé 
vyseparované zložky ako sú sklo, 
papier, plasty, železný šrot, opot-
rebované pneumatiky, batérie, 
akumulátory, elektrické a elek-
tronické zariadenia, biologický 
rozložiteľný odpad (biomasa) 
a nadrozmerný komunálny odpad 
ako sú sanitárne predmety, náby-
tok a pod. sa na zberovom dvore 
oddelene zhromažďujú a potom 
odvážajú ďalej na konečné spra-
covanie. 
Zberný dvor je teda akási me-
dziskládka vyseparovaného 
komunálneho odpadu, ktorý sa 
väčšinou ďalej odovzdáva na 
spracovanie buď ako druhotná 
surovina alebo ako palivo. Len 
malá časť sa ďalej ukladá ako 
nepoužiteľný odpad. 
Zmysel separácie a recyklácie od-
padov je otázkou jediného mož-
ného riešenia problému obrovskej 
záťaže, ktorú prírode a teda aj 
životnému prostrediu človeka, 
spôsobuje civilizácia. 
Aj v Ladcoch chceme tento prob-
lém riešiť zapojením všetkých 
občanov do separovaného zberu 
tak, že odpad budú môcť odnášať 
do zberného dvora. 
V súčasnosti je prevádzka zber-
ného dvora, dalo by sa povedať, 
v skúšobnej prevádzke. Potrebu-
jeme si otestovať jeho prevádzku 
z hľadiska náročnosti na jeho 
obsluhu, to znamená dĺžku a čas 
otváracej doby pre občanov, ná-
ročnosť na pracovnú silu a množ-

ZBERNÝ DVOR TRIEDENÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU 
(NA ULICI P. KOYŠA – ZA CINTORÍNOM V LADCOCH)

stvá jednotlivých komodít odpa-
du. Rovnako bolo treba zmluvne 
zabezpečiť odber nahromadených 
komodít. 
Z tohto dôvodu je prevádzka 
zberného dvora upravená tak, že 
občania musia uloženie odpadu 
vopred nahlásiť na Obecný úrad 
(budova č. 150, č.t. 4628 455) 
a poverený pracovník umožní 
uloženie odpadu. 
Keď bude zberný dvor dobu-
dovaný, to znamená, že bude 
osadená unimobunka pre správcu 
a prístrešky pre jednotlivé zložky 
odpadu, budú stanovené otváracie 
hodiny. 
Cieľom zberného dvora je mini-
malizovať ukladanie klasickým 
spôsobom na skládku, teda jasný 
ekonomický efekt. Hlavný zmysel 
je však v tom, aby sme aj v tomto 
smere dosiahli vyššiu ekologickú 
a kultúrnu úroveň vyspelých ná-
rodov Európy, ku ktorým sme sa 
už politicky pričlenili. 
Súbežne s týmto donáškovým 
systémom bude prebiehať aj tzv. 
lokálny systém zberu. Znamená 
to, že vozidlo obecného úradu 
bude zberať vyseparovaný odpad 
priamo od občanov (odpad vylo-
žený pred domami). Termíny na 
november včas oznámia miest-
nym rozhlasom, v decembri sa 
nijaký zber neuskutoční. 
Verím, že pochopíte snahu obce 
riešiť takýmto spôsobom náš 
spoločný problém odpadového 
hospodárstva. Očakávam vašu 
aktívnu spoluprácu a vopred vy-
slovujem poďakovanie všetkým 
uvedomelým občanom. 

Ing. arch. Ján Remo

Narodené deti:
Roman Behan
Nina Košútová

Michal Váň
Nikolas Bongilaj

Kevin Čorej
Petra Kozlíková

Jakub Koyš
Simona Kršíková
Sofia Markušová

Tešíme sa novému prírastku 
v obci, deťom želáme zdravie 
a šťastie, rodičom radosť zo svojich 

potomkov. 

Zomreli:
Vladimír Zápalka (67)

Štefan Rác (49)
Helena Cibičková (80)
Alojzia Rožníková (83)
Rudolf Marikovič (60)
Elena Špániková (70)

Rudolf Zajac (73)
Alžbeta Margušová (74)

Miroslav Fatura (70)
Urban Šepták (59)
Vincent Kalus (75)

Všetci smútime nad stratou našich 
spoluobčanov a spolucítime 

s pozostalými v ich smútku.

Jubileá:
85 rokov

Vojtech Košťál (26. októbra)
Jozef Češko (6. novembra)

80 rokov
Pavlína Rácová (18. októbra)

Anna Kukuliašová (6. novembra)
Jubilantom zo srdca želáme zdravie, 
šťastie a spokojnosť v ďalších 

rokoch života.

Stretnutie najstarších 
občanov – tých, ktorí 
majú viac ako se-
demdesiat rokov, sa 
uskutoční dňa 16. no-
vembra 2006 (štvrtok) 
vo veľkej sále Domu 
kultúry v Ladcoch. 
Čaká ich kultúrny 
program, občerstvenie 
a pozornosť obecného 
úradu. No, najviac, 
pocit dobrej pohody 
pri stretnutí s priateľmi 
– vrstovníkmi.

S T R E T N U T I E 
NAJSTARŠÍCH



KDE BUDEME VOLIŤVOĽBY SÚ IBA V JEDEN DEŇ
SOBOTA 2. DECEMBRA 2006 OD 
7.00 – 20.00 HODINY V TROCH 
VOLEBNÝCH MIESTNOSTIACH

Po preukázaní totožnosti 
a po zázname v zozname 
voličov dostane volič od 
členov okrskovej komisie 
prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiat-
ky obce a dva hlasovacie 
lístky, a to hlasovací lístok 
pre voľby starostu obce 
a hlasovací lístok pre voľby 
poslancov obecného zastu-
piteľstva v Ladcoch. 
Po prevzatí obálky a hlaso-
vacích lístkov vstúpi volič 
do priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov. 
Tam lístky upraví zakrúž-
kovaním poradového čísla 
vybratých kandidátov. 
Zakrúžkovať možno iba 
toľko poradových čísiel 
kandidátov, koľko ich je 
určené zvoliť. 
V okrskoch číslo 1 a 2 volí-
me 7 poslancov.
V okrsku číslo 3 (Tunežice) 
2 poslancov. 
Na hlasovacom lístku pre 
voľby starostu obce zakrúž-
kuje volič vo všetkých okrs-
koch jedného kandidáta. 
V priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov 
vloží volič do obálky jeden 
hlasovací lístok pre voľby 
starostu a jeden pre voľby 
poslancov obecného zastu-
piteľstva. Volič hlasuje tak, 
že po opustení priestoru ur-
čeného na úpravu hlasova-
cích lístkov vloží obálku do 
volebnej schránky. Voličovi, 
ktorý sa neodobral do tohto 
priestoru, komisia hlasova-
nie neumožní. 
Volič, ktorý sa nemôže 
v deň volieb dostaviť do 
volebnej miestnosti, môže 
požiadať zo závažných, 
najmä zdravotných dôvo-
dov okrskovú volebnú komi-
siu o to, aby mohol hlasovať 
mimo volebnej miestnosti. 
V takom prípade okrsková 

INFORMÁCIA PRE VOLIČA volebná komisia vyšle k vo-
ličovi dvoch svojich členov 
s prenosnou volebnou 
schránkou. Volič hlasuje 
tak, aby sa dodržala tajnosť 
hlasovania. 
Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
telesnú vadu, má právo 
vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov iného voliča 
(nie však člena okrskovej 
volebnej komisie), aby za 
neho hlasovací lístok podľa 
jeho pokynov upravil a vložil 
do obálky. 
Všetky ustanovenia zo zá-
kona o voľbách a pokyny 
Ministerstva vnútra SR ur-
čené v tejto súvislosti boli 
v Ladcoch včas splnené 
a ostávajúce sa splnia pod-
ľa harmonogramu. 
Dôležitými úkonmi boli naj-
mä určenie počtu poslan-
cov obecného zastupiteľ-
stva, stanovenie obvodov 
(Ladce, Tunežice) a troch 
volebných okrskov s urče-
ním volebných miestností 
a patričných komisií. Do 12. 
novembra majú termín po-
litické strany delegovať do 
okrskových komisií svojich 
zástupcov. 
Najdôležitejší bol 8. október 
do 24.00 hodiny. Dovtedy 
museli jednotlivé politic-
ké strany alebo nezávislí 
kandidáti na poslancov 
a starostu doručiť kandidát-
ne listiny. Pre nezávislých 
kandidátov určuje zákon 
počet podpisov občanov 
podľa počtu občanov v obci. 
V Ladcoch je to 200 podpi-
sov (obce od 2 001 do 20 
000 obyvateľov). Ostatné 
úlohy, ktoré ešte treba do 
volieb vykonať, sú väčšinou 
úlohy pre obec. Sú to škole-
nia komisií, určenie miesta 
na predvolebnú agitáciu, 
vybavenie volebných miest-
ností a pod.

OKRSOK Č. 1
Dom kultúry v Ladcoch. Tu volia voliči bývajúci 
v uliciach: Záhradná, Cementárska, Janka Kráľa

OKRSOK Č. 2
Základná škola v Ladcoch. Sem prídu voliť občania 
z ulíc: Hviezdoslavova celá, t.j. teraz aj občania 
bývajúci v časti Tunežice od č. 121 – 137 !!! 
a ďalej Ľudovíta Štúra, Pavla Koyša, Jána Kollára, 
Kukučínova, Vážska

OKRSOK Č. 3
Osvetová beseda Tunežice. Volia občania Tunežíc 
z ulíc: Hviezdoslavova, Podjavorinskej, Tajovského, 
Kalinčiakova, Bottova

V systéme okrskov a volebných miestností nenastali 
v podstate nijaké zmeny oproti predchádzajúcim 
voľbám. Teda opäť budú tri volebné miestnosti, tri 
okrskové komisie, z ktorých každá má zvoleného 
predsedu a menovaného zapisovateľa.

ŠTYRI ROKY 
VIEDLI NAŠU OBEC
Ostatné voľby starostu 
obce a obecného za-
stupiteľstva v Ladcoch 
boli v dňoch 6. a 7. 
decembra 2002. K voľ-
bám prišlo 978 voličov 
(48,3%), ktorí zvolili 
starostu a 9 poslancov. 
Štyri roky našu obec 
viedli: 
Ing. arch. Ján Remo, 
starosta
Jozef Daňo, zástupca 
starostu
Milan Bajza
Jozef Fatura
Daniela Hudecová
Milan Kukuliaš
Jozef Chovanec
Vladimír Chovanec
MUDr. Jarmila Martiná-
ková
Ján Turzík
V roku 2006 namiesto 
zosnulého Milana Baj-
zu sa poslancom stal 
Vladimír Hošták. 
Starosta obce i občania 
Ladiec ďakujú poslan-
com za vykonanú prá-
cu pre obec v rokoch 
2002 – 2006.

Podľa Zákona o obec-
nom zriadení - § 12 ods. 
1 starosta z predchá-
dzajúceho volebného 
obdobia zvoláva prvé 
zasadanie obecného 
zastupiteľstva do 30. dní 
od vykonania volieb. No-
vozvolené zastupiteľstvo 
bude teda zasadať ešte 
v decembri 2006.

ZASADANIE NOVÉHO 
Z A S T U P I T E Ľ S T VA

Upozorňujeme voli-
čov, ktorí prídu voliť 
do Domu kultúry, 
že majú možnosť 
pozrieť si Pamätnú 
sieň Ladiec, ktorú 
sme doplnili o nové 
panely s aktuálnym 
obsahom ostatných 
15 rokov. 
Myslíme si, že patrí 
k zásadám dobrého 
a zdravo lokálpatri-
otistického občana, 
aby poznal vlastnú 
históriu. Máte príle-
žitosť!

POZVANIE PRE 
VOLIČOV V DK



PREDSTAVA NA ĎAL-
ŠIE ŠTYRI ROKY
Tretíkrát sa uchádzam o post starostu v Ladcoch a tak, 
ako v predošlých prípadoch, aj dnes je na jednej strane 
to, čo by som chcel a čo by naša obec potrebovala a na 
druhej strane je to, čo si reálne môžeme dovoliť. 
Naviac naša obec stojí pred výnimočnou príležitosťou 
využiť možnosť veľkej investície, ktorá môže výrazne 
zmeniť obraz a úroveň našej obce. Je to stavba nového 
kostola a s ním súvisiaceho centra. 
Skôr však, ako bližšie rozviniem svoj nový volebný 
program, stručne zhodnotím uplynulé volebné obdobie.

Popri štandardných činnos-
tiach sme realizovali nie-
koľko významnejších akcií. 
Postavili sme nový Dom 
smútku a výraznejšie upra-
vili Ladčiansky cintorín. Na 
ihrisku sa postavila krytá tri-
búna, priviedli sme vodovod 
do Základnej školy, ukončili 
plynofikáciu obce, vybudo-
val sa chodník okolo hlavnej 
cesty a urobilo sa množstvo 
drobných stavebných úprav 
v obci a na obecných budo-
vách. 
Všetky tieto akcie sa podarili 
aj preto, že sme ich mali dob-
re finančne zabezpečené. 
Časť prostriedkov sme ešte 
mali z privatizácie cementár-
ne a časť z privatizácie SPP. 
O týchto činnostiach sme 
vás pravidelne informovali 
v Ladeckých zvestiach.

OSTATNÉ ŠTYRI 
ROKY V OBCI

 Základnou témou budúceho vo-
lebného obdobia je výstavba centra 
obce Ladce. Ústredným objektom 
centra bude nový rímsko-katolícky 
kostol, ktorý bude dominantou a od 
ktorého sa bude centrum rozvíjať vo 
forme pešej zóny smerom ku križo-
vatke poza starú obecnú školu (dnes 
Odborné učilište). Ďalšími nosnými 
objektami, vymedzujúcimi pešiu 
zónu budú predajňa potravín a poly-
funkčný dom. 
Finančne budú tieto stavby zabezpe-
čené takto:
Kostol bude financovaný z nadácie 
„Agape“ a príspevkov dobrovoľných 
darcov z radov občanov. Na stavbu 
predajne potravín musíme nájsť 
silného investora, ktorý by postavil 
v Ladcoch predajňu, zodpovedajúcu 
priestorovým potrebám občanov 

VOLEBNÝ PROGRAM
A PREDPOKLADANÁ 
VÍZIA ROZVOJA OBCE 
V OBDOBÍ 2007 – 2010

Ladiec a štandardom doby. Poly-
funkčný dom by sme chceli postaviť 
zo štátneho fondu rozvoja bývania 
a čiastočne z obecných peňazí alebo 
spoluinvestorstvom s inými investor-
mi. Polyfunkčný dom bude mať na 
prízemí priestory pre občiansku vy-
bavenosť, prípadne drobné predajne. 
Na štyroch ďalších podlažiach budú 
byty. Ostatné objekty pešej zóny by 
mali byť drobné predajničky iných 
investorov. 
Technická infraštruktúra, terénne 
úpravy, spevnené plochy a drobná 
architektúra budú čiastočne financo-
vané ako súčasť veľkých stavieb. 
Keďže nový kostol bude stáť na mies-
te budovy č. 150 Obecného úradu, je 
pred nami ďalšia úloha. Musíme 
nájsť nové priestory pre obecný úrad. 
Ako najvhodnejšie sa zdá prebudovať 
prístavbu Domu kultúry na nový 
obecný úrad. Takéto riešenie má nie-
koľko výhod. Prístavba je v relatívne 
dobrom stavebno-technickom stave 
a jej prestavba by bola pomerne rých-
la a finančne výhodná. Priestor pri 
Dome kultúry poskytuje veľa miesta 
na parkovanie a okolie je primerane 
dôstojné. Spojenie Obecného úradu 
s Domom kultúry by možno pritiahlo 
väčší záujem verejnosti aj o samotný 
Dom kultúry. Túto akciu by sme 
čiastočne hradili z obecného rozpočtu 
a čiastočne z financií nadácie hradia-
cej výstavbu kostola.

ZA PENIAZE Z EU-
RÓPSKYCH FONDOV
Druhú skupinu plánovaných 
aktivít tvoria projekty, ktoré by 
boli financované z Európskych 
fondov. 
Sem patrí prestavba a moderni-
zácia Základnej školy, Materskej 
školy, Domu kultúry, stavba chod-
níkov, mostov ponad Lúčkovský 
potok, škarpovanie potokov, 
detské ihriská a pod. 
Tu je potrebné zdôrazniť, že toto 
bude možné realizovať iba v prí-
pade, že budeme úspešní v pro-
jektoch financovaných z Fondov 
európskej únie. 

Poslednú skupinu tvoria 
zámery v oblasti prípravy 
a zabezpečenia bývania pre 
mladé rodiny. Hlavnou brzdou 
rozvoja individuálnej bytovej 
výstavby v Ladcoch je ne-
dostatok voľných pozemkov 
vhodných na výstavbu rodin-
ných domov. 
Aby sme prelomili tento 
problém, bude potrebné, aby 
sa v novom Obecnom zastu-
piteľstve našlo dostatok vôle 
zobrať si na vykúpenie po-
zemkov pôžičku cca 4 milióny 
Sk. Na takto získaných pozem-
koch by obec pripravila zasta-
vovaciu štúdiu a koncepčne 
usporiadané parcely by 
následne predala záujemcom 
o výstavbu. Najvhodnejšia na 
to by bola ucelená parcela 
za Domom kultúry. Zástavba 
v tomto priestore by postupne 
spojila Ladce s Tunežicami 
do súvislého urbanistického 
celku v súlade s územným 
plánom obce. 
Výstavbu dvoch rodinných 
domov v Ladcoch už dlhší čas 
pripravuje súkromná spoloč-
nosť. Obec by chcela zabezpe-
čiť nájomné byty v polyfunkč-
nom dome na križovatke za 
podmienok stanovených štát-
nym fondom rozvoja bývania. 
Z takých prostriedkov by obec 
chcela prestaviť aj bývalý Mi-
síjny dom, v ktorom by sa dali 
vytvoriť malometrážne nájom-
né byty pre osamelé osoby, 
hlavne starších dôchodcov, 
kde by sme poskytovali aj 
opatrovateľskú činnosť. 
Z drobnejších, ale veľmi 
potrebných akcií, by som 
spomenul ešte prestavbu 
a modernizáciu pošty, ktorá 
je už projekčne pripravená 
a bude sa realizovať ako vyvo-
laná investícia podjazdu pod 
železnicu.

BÝVANIE PRE 
MLADÉ RODINY

Nakoniec ešte stavby, ktorých 
realizácia významne ovplyvní 
život v obci už počas výstavby. 
Čakajú nás rozkopané ulice, do-
pravné obmedzenia a obchádz-
ky. Ide o stavbu vodovodu a ka-
nalizácie na všetkých uliciach 
obce, realizovanú z európskych 
fondov od Ladiec až po Dubnicu 
nad Váhom, rekonštrukcia cest-
ných nadjazdov za Tunežicami 
a za Ladcami pri Hloži, výstavba 
podjazdu pod železnicu v Lad-

VODOVOD, KANALI-
ZÁCIA, ŽELEZNICA

coch (namiesto železničného 
priecestia) i výstavba novej že-
lezničnej trate na rýchlosť 160 
km/hod.
Všetky tieto akcie sa môžu 
uskutočniť už vo volebnom 
období 2007 – 2010. Občania 
budú musieť priniesť určité obe-
te, ale obec bude určite oveľa 
krajšia a poskytne občanom 
zdravší a kvalitnejší život. 

Životné prostredie v tomto prípade 
chápeme ako prírodnú zložku život-
ného prostredia obce – teda zeleň, 
potoky a rieku, podzemné vody, 
čistotu ovzdušia a spôsob odstraňo-
vania splaškových vôd. 
Starostlivosť o zeleň v tom najširšom 
ponímaní zahŕňa kosenie trávnatých 
plôch, strihanie krov a obriezanie 
stromov. Túto činnosť vykonávame 
v obci štandardne, pričom náklady na 
pohonné hmoty sú pomerne značné. 
Zeleň v Ladcoch má v porovnaní 
s inými obcami nadštandardný roz-
sah a kvalitu. Výnimku tvorí historický 
park, ktorý nepatrí obci a vyžaduje 
si profesionálnu opateru. Stav po-
tokov – Lúčkovského a Slatinského 
je trvale zlý i napriek tomu, že na 
ich čistenie vynakladáme značné 
finančné prostriedky. Problémom 
našich potokov je okrem iného aj 
nedostatok zrážok, prístup vlastníka 
Povodia Váhu, kde majú rozdielny 
názor na úpravu – škarpovanie korýt 
potokov. Potoky nie sú udržiavané po 
celej dĺžke ich tokov a obec nemá 
možnosť niečo podstatné na tomto 
stave urobiť. 
V oblasti ochrany ovzdušia sa obec 
vyjadruje ku všetkým zmenám, 
ktoré sa tejto otázky dotýkajú. Obec 
úzko spolupracuje pri prerokúvaní 
všetkých nových zdrojov znečistenia 
a nikdy nedá súhlas takému zdroju, 
ktorý by prekročil zákonom povolený 
limit. 
Čistotu podzemných zdrojov pitnej 
vody v najväčšej miere znečisťujú 
splaškové vody, ktoré sa dostávajú 
do podzemia. Tento problém zásadne 
vyrieši až komplexné odkanalizova-
nie obce tak, ako je pripravované 
Vodárenskou spoločnosťou.

S T A R O S T L I V O S Ť 
O ŽIVOTNÉ PROSTRE-
DIE, ODPADOVÉ 
H O S P O D Á R S T V O

Postavením tribúny 
a následnými úpravami 
jej okolia sa splnil nielen 
predvolebný prísľub z roku 
2002, ale sa konkrétne 
futbal postavil na vyššiu 
úroveň. 

(dokončenie na 5. strane)

ROZVOJ ŠPORTU



Ďalším cieľom bude podpora pri do-
končení športového areálu za Do-
mom kultúry. Veľmi dobre by bolo, 
keby sa podarilo vytvoriť športový 
areál pre deti a mládež v školskom 
areáli, ktorý by slúžil na prebudenie 
záujmu mládeže o šport. 
Osobitnú pozornosť by som chcel 
venovať detským ihriskám pre deti 
predškolského veku. Prebudovať 
a zmodernizovať jestvujúce ihriská 
pri Obecnom dome a prípadne vy-
budovať ďalšie. 

KULTÚRA V OBCI – MOŽ-
NOSTI ĎALŠIEHO ROZVOJA
Priestorové možnosti pre rozvoj 
kultúry sú v Ladcoch veľmi dobré, 
napriek tomu sa však kultúrnym 
podujatiam nedarí. Osobne som bol 
vždy naklonený materiálne podporo-
vať všetky snahy o kultúrnu aktivitu. 
Zo skúseností z predošlých rokov 
však musím konštatovať, že na to, 
aby sme dosiahli lepšie výsledky, 
sú potrebné dve veci: ľudia, ktorí 
by sa angažovali v organizovaní 
kultúrnych akcií a podujatí a ľudia, 
ktorí by na tieto akcie chodili. Otvo-
rene treba povedať aj to, že kvalitná 
kultúra je drahá a obec nemá toľko 
finančných prostriedkov, aby mohla 
výraznejšie dotovať kultúrne podu-
jatia. Riešením by bolo znížiť čias-
točne náklady na energie v Dome 
kultúry zmenou palivovej základne. 
Ale i takáto zmena niečo stojí. 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
V predloženom programe hlavných 
zámerov rozvoja našej obce v ro-
koch 2007 – 2010 som sa snažil 
nielen pomenovať, čo by sme chceli 
v obci urobiť alebo čo by bolo treba 
urobiť, ale snažil som sa aj naznačiť, 
ako by sa tieto zámery financovali. 
Druhou dôležitou podmienkou 
naplnenia volebného programu je 
dobrá spolupráca medzi obecným 
zastupiteľstvom, starostom obce 
a pracovníkmi Obecného úradu. 
Každý z nich má nezastupiteľnú 
úlohu a význam pre úspešný chod 
obce. 
Ak ma občania zvolia, budem sa 
snažiť o to, aby ich činnosť bola 
zharmonizovaná a efektívna. Ve-
rím, že noví poslanci obecného 
zastupiteľstva v Ladcoch sa sto-
tožnia s hlavnými zámermi tohto 
programu a pri ich schvaľovaní ho 
podporia. To bude prvý krok k ich 
realizácii a verím, že väčšina z nich 
bude na konci volebného obdobia 
skutočnosťou a že Ladce budú opäť 
krajšie a život občanov kvalitnejší. 

Ing. arch. Ján Remo

PREDSTAVA NA 
ĎALŠIE ŠTYRI ROKY
(dokončenie zo 4. strany)

KANDIDÁTOV NAVRHLI POLITICKÉ STRANY
Kandidátov na poslancov pre volebné obdobie 2007 – 2010 do obecného zastupi-
teľstva v Ladcoch a to v obvode číslo 1,2 a číslo 3 navrhli politické strany a hnutia 
v obci. Kresťansko-demokratické hnutie (9 kandidátov), Ľudová strana – HZDS (6), 
Smer – SD (7), SNK-Slovenská vzájomnosť (5), Komunistická strana Slovenska (4), 
Úsvit (1).  1 kandidát je nezávislý. Kandidáta na starostu obce navrhla iba Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické Slovensko.  Volebná komisia konštatovala, že všetci 
kandidáti – dovedna 33 za poslancov a 1 za starostu boli prihlásení včas, teda do 8. 
októbra 2006 do 24.00 hodiny.

Miestna volebná komisia v Ladcoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala 
týchto kandidátov: 
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
1. MILAN ČEŠKO, 43 r., zámočník, Ladce, Vážska 416, KDH
2. JOZEF DAŇO, 48 r., pracovník SBS, Ladce, Kukučínova 355, KDH
3. JOZEF FATURA, 50 r., robotník, Ladce, Záhradná 148, ĽS – HZDS
4. JOZEF FATURA, 21 r., robotník, Ladce, Záhradná 148, ĽS – HZDS
5. PAVOL FATURA, 51 r., prednosta stanice, Ladce, Ľudovíta Štúra 272, KSS
6. IVAN FEDOR, 47 r., elektrotechnik, Ladce, Jána Kollára 306, SMER – SD
7. ALENA HUDÁKOVÁ, 41 r., učiteľka, Ladce, Hviezdoslavova 92, SNK
8. DANIELA HUDECOVÁ, 52 r., adm. pracovníčka, Ladce, Záhradná 158, 
KDH
9. VLADIMÍR HOŠTÁK, 48 r., technik, Ladce, Záhradná 144, KDH
10. VLADIMÍR CHOVANEC, 40 r., tech. rast. výr., Ladce, Kukučínova 362, 
KDH
11. PETER JANEŠÍK RNDr., 52 r., riaditeľ firmy, Ladce, Hviezd. 52, KDH
12. MARIÁN JUSTH, 54 r., pedagóg, Ladce, Cementárska 161, KSS
13. ERVÍN KALUS, 57 r., robotník, Ladce, Záhradná 149, ĽS – HZDS
14. JURAJ KALUS, 41 r., robotník, Ladce, Cementárska 162, KSS
15. LADISLAV KALUS, 58 r., robotník, Ladce, Hviezdoslavova 76, KDH
16. DOMINIK KOŠTIALIK, 29 r., elektrikár, Ladce, Jána Kollára 298, SMER 
– SD
17. JAROSLAV KOYŠ Ing., 35 r., technik, Ladce, Hviezd. 45, SMER – SD
18. DAGMAR KÚTNA Mgr., 37 r., pedagóg, Ladce, Kukučínova 358, KSS
19. JURAJ LETKO, 30 r., vodoinštalatér, Ladce, Janka Kráľa 439, SMER - SD  
20. FRANTIŠEK MARKUŠ, 50 r., robotník, Ladce, Záhradná 152, ĽS – HZDS
21. FRANTIŠEK MELIŠ, 41 r., robotník, Ladce, Janka Kráľa 449, ĽS – HZDS
22. VERONIKA PIATRIKOVÁ, 55 r., súk. podnikateľka, Ladce, Hviezd. 107, 
SNK
23. DUŠAN SAKSA Mgr., 53 r., učiteľ, Ladce, Záhradná 138, Úsvit
24. JÚLIUS ŠEDÍK, 68 r., dôchodca, Ladce, Záhradná 158, SNK
25. JOZEF ŠVIHEL Bc., 48 r., pedagóg, Ladce, Záhradná 157, SNK
26. ANTON TESARIK, 52 r., pracovník SBS, Ladce, Záhradná 158, SNK
27. MIROSLAV ZAHRADNÍK Bc., 47 r., pedagóg, Ladce, Hviezd. 29, ĽS 
– HZDS
28. MIROSLAV ZAJAC, 48 r., pracovník ŽSR, Ladce, J. Kollára 291, SMER 
– SD
29. JURAJ ZIMPRICH, 63 r., dôchodca, Ladce, Záhradná 149, SMER – SD

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
1. JÁN ABRAHAMOVSKÝ, 39 r., operátor trhacích prác, Ladce – Tunežice, 
Podjavorinskej 89, SMER – SD
2. OĽGA MELICHEROVÁ, 59 r., dôchodkyňa, Ladce – Tunežice, Hviezdosla-
vova 42, KDH
3. JOZEF MIHÁLIK, 38 r., štátny zamestnanec, Ladce – Tunežice, Hviezdosla-
vova 41, nezávislý kandidát
4. VLADIMÍR MIKUŠKA Ing., 37 r., technik, Ladce – Tunežice, Kalinčiakova 
135, KDH

PRE VOĽBY STAROSTU OBCE ZAREGISTROVALA TÝCHTO KANDIDÁTOV:
1. JÁN REMO Ing. arch., 53 r., architekt, Ladce, Cementárska 174, Ľudová 
strana – HZDS

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE 
VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA A STAROSTU OBCE 
V LADCOCH 2. DECEMBRA 2006

Koncom septembra doručili 
na Obecný úrad v Ladcoch 
list z nadácie Help podpísa-
ný jej riaditeľkou Ing. Martou 
Čarnogurskou, našou rodáč-
kou (rod. Stachová). List uve-
rejňujeme v plnom znení.

LIST Z NADÁCIE HELP

Bratislava 25.8.2006

Vážený pán starosta,
nadácia Help podporuje 
– okrem iného – aktivity 
smerujúce k rozvíjaniu 
kultúrneho dedičstva 
a sociálneho rozvoja. 
V rámci tohto zamerania 
a na základe predchá-
dzajúcej spolupráce na-
dácia nechala vyhotoviť 
u univerzitného profesora 
Ing. arch. Filipa Trnkusa, 
PhD. urbanisticko-archi-
tektonistickú štúdiu roz-
voja obce Ladce. Štúdia 
zobrazuje projekt budúcej 
výstavby najmä centra 
obce a jeho napojenia na 
cementáreň. Súčasťou 
štúdie je model budúceho 
rozvoja centra obce. Štú-
diu vrátane modelu Vám 
priložené posielam s tým, 
že bude na rozhodnutí 
obce, nakoľko vypraco-
vanú štúdiu príjme. Štúdia 
zobrazuje perspektívu 
budúceho rozvoja obce 
tak, aby obyvatelia Ladiec 
žili v esteticky optimálnom 
prostredí a zároveň mali 
poruke služby zodpove-
dajúce súčasnému život-
nému štýlu. Obci Ladce 
z vyhotovenia tejto štúdie 
a modelu nevyplývajú 
žiadne záväzky. Budem 
rada, ak štúdia a model 
budú podnetom pre oby-
vateľov obce, ktorá je 
mojim rodiskom, ako aj 
pre volených predstavi-
teľov obce pre prijímanie 
rozhodnutí v prospech 
Ladiec. 
S pozdravom
Ing. Marta Čarnogurská,
riaditeľka nadácie



V máji 1966 preberá od vojenského útvaru Ministerstva vnútra 
priestory kaštieľa v Ladcoch školský sektor. Zriaďuje sa Oso-
bitná učňovská škola internátna v Ladcoch. 
Budova kaštieľa nebola v dobrom stave a tak vedenie školy 
muselo vynaložiť veľa úsilia, aby 1. septembra 1966 mohla 
škola prijať nových žiakov. Pri prestavbe a úprave budovy 
pomohli žiaci a učitelia Osobitnej školy pre hluchonemých 
v Kremnici. Rovnako aj občania Ladiec a JRD. Práce na 
oprave budovy pokračujú aj po začiatku školského roka 1966 
– 1967.
Riaditeľom školy je Štefan Vašek, zástupcom Ing. Vendelín 
Čiernik, vedúcou výchovy Mária Gríglová. Na škole pôsobilo 
5 interných učiteľov, 8 dielenských učiteľov a 8 výchovných 
pracovníkov. Okrem toho 12 pracovníkov administratívy a pre-
vádzky. Prvé profesie, ktoré sa vyučovali, boli maliar-natierač, 
murár, stavebný zámočník, krajčírka a záhradníctvo. 
Vybraté z Obecnej kroniky Ladiec
(str. 388 – 389)

40 ROKOV ODBORNÉHO 
UČILIŠŤA V LADCOCH
Za oslavovaných štyridsať rokov prešla škola mnohými zmena-
mi. Menili sa žiaci ale i učitelia, majstri odborného výcviku, vy-
chovávatelia a správni zamestnanci. Menil sa obsah výuky a ma-
teriálne podmienky na prácu. Po štyroch desaťročiach zostalo 
však dielo humánne, spoločensky záslužné a vysoko morálne. 
Učilište prešlo aj viacerými organizačnými zmenami. Zavádzali 
sa nové učebné odbory, zriaďovali elokované pracoviská. Vý-
znamnou súčasťou bola výchovná činnosť s mladými učňami 
mimo školy. Staral sa o ňu kolektív vychovávateľov a učiteľov. 
Výchovný proces robili zaujímavo, nápadito a boli vzorom i pre 
ostatné učilištia. 
Pre pamätníkov i pre mladú generáciu sme pripravili prehľad naj-
dôležitejších udalostí v živote školy, ktoré sme vybrali z obecnej 
kroniky Ladiec.

AKO IŠIEL ČAS...

1967 – Ku škole pribudla ďal-
šia budova (tzv. Misijný dom). 
Vedúcim výchovy sa stal Šte-
fan Saksa. 
1968 – Škola má 166 žiakov. 
Ladce opúšťajú prví vyučenci. 
1970 – Zriadenie psycholo-
gicko-výchovnej poradne pre 
okres Považská Bystrica (ve-
dúca Aurélia Baricová).
1971 – Aktivizuje sa mimoškol-
ská činnosť učňov, najmä šport 
pod vedením Ing. Ladislava 
Dvorského.
1972 – Počet žiakov dosiahol 
stav 198, z toho v internáte 
ubytovali neprimeraný počet 
149 žiakov. 
1976 – V škole sa prvýkrát 
konali Celoslovenské športové 
hry učilíšť. Víťazom bolo učiliš-
te z Ladiec. 
1977 – Pamiatkostav v Žili-
ne začal opravovať fasády 
kaštieľa. 
1978 – Zo školy odchádza ria-
diteľ PhDr. Štefan Vašek a na 
jeho miesto nastupuje Karol 
Kuniak. 
1979 – Pre potreby školy sa 
opravuje (strecha) budova 
bývalej Základnej deväťročnej 
školy. Vedúcim výchovy je me-
novaný Marián Justh. 
1980 – Začali prestavovať na 
učebne – prednú budovu a za-
viedli ústredné kúrenie.
1983 – V učilišti vypracovali 
perspektívny plán postupnej 
výstavby a modernizácie školy 
s kapacitou pre 300 žiakov. 
1984 – Z učilišťa do dôchodku 
odchádza zástupca riaditeľa 
Ing. V. Čiernik. Na jeho miesto 

je menovaná Ing. Margita 
Palcátová, za zástupkyňu 
pre odborný výcvik Jozefína 
Kalusová. 
1985 – Zástupcom riaditeľa sa 
stáva Ing. Jozef Jahoda. Zria-
ďuje sa elokované pracovisko 
v Dubnici nad Váhom.
1987 – Do funkcie zástupcu 
riaditeľa pre teoretické pred-
mety je menovaný PaedDr. 
Vladimír Hromek. Do novej 
funkcie výchovného poradcu 
bol menovaný Mgr. Miroslav 
Sňahničan. 
1988 – Učilište má 342 žiakov 
(najväčšie na Slovensku). Elo-
kované pracoviská sú v Dub-
nici, Mojtíne a v Lednických 
Rovniach. 
1989 – Na kaštieli dokončili 
novú strechu.
1990 – Riaditeľom školy je 
menovaný PaedDr. Vladimír 
Hromek, Jozef Hladký, zástup-
ca pre odborný výcvik, Mgr. 
Miroslav Sňahničan, pre vše-
obecno-vzdelávacie predmety, 
Ing. Jela Kalusová, vedúca 
odborného výcviku a Marián 
Justh, vedúci výchovy. 
1991 – Zriadenie školskej 
rady. V rámci 25. výročia školy 
slávnostne otvorili novopos-
tavený pavilón pre murárov 
a maliarov. 
1992 – Dokončili prístavbu 
v budove krajčírok. Začínajú 
sa rokovania v rámci reštituč-
ného zákona o budovu kaštie-
ľa a parku. 
1993 – Je to rok bohatý na 
podujatia celoslovenského 
charakteru. (Miss odborných 

učilíšť, Vianoce s Fun rádiom, 
založili pobočku Detského 
fondu).
1994 – Škola organizuje Maj-
strovstvá republiky mentálne 
postihnutých v ľahkej atletike. 
1996 – Vedúcim výchovy sa 
stal Mgr. Stanislav Kret. 
1997 – Medzi najsledovanejšie 
udalosti patrila Celoslovenská 
súťaž zručnosti konaná 
v Ladcoch v odboroch murár, 
maliar. 
1998 – Zaznamenali veľké 
množstvo športových akti-
vít. Úspešná bola účasť na 
atletických, futbalových, stol-
notenisových a lyžiarskych 
súťažiach. 

1999 – Vybratí žiaci sa zúčast-
nili na 10. Letnej špeciálnej 
olympiáde v USA.
2000 – Účasť na Európskej 
špeciálnej olympiáde v Gro-
ningene. 
2001 – Účasť na Svetovej 
zimnej špeciálnej olympiáde 
na Aljaške. 
2002 – Škola opúšťa jednu 
z budov patriacich cirkvi („Mi-
síjny dom“).
2005 – Učilište získalo financie 
zo štátnych prostriedkov na 
výstavbu internátu, kuchyne, 
jedálne a telocvične.
2006 – Začala sa prestavba 
a výstavba menovaných za-
riadení.

Áno, treba dodať, že na takom malom priestore sa nedá 
napísať všetko, čo sa za uplynulých štyridsať rokov udialo 
v Odbornom učilišti Ladce. Sú to už tisícky žiakov, stovky 
pedagógov i správnych zamestnancov, ktorí tvorili dejiny 
tejto školy. Pravda, mohli sme mnohých menovať, ktorí vy-
nikali nad ostatnými. To však dnes nie je podstatné, hlavné 
je to, že škola je tu a plní svoje poslanie. Je tu, trápi sa pre 
časté nepochopenia i raduje sa z úspechov. Taký je údel 
nielen osôb, ale aj inštitúcií. 
Osobitnú kapitolu v doterajšom živote učilišťa mal kaštieľ. 
Tie mali v 20. storočí osobitný život. Postavené ponajviac 
v 18. a 19. storočí po odchode šľachty poslúžili najviac cir-
kevným, charitatívnym a školským inštitúciám. Iba pomaly 
a ťažko sa situácia menila. V šesťdesiatych a sedemdesia-
tych rokoch sa v našom regióne postavilo veľké množstvo 
nových, moderných škôl. Postihnutej mládeži sa z nich do-
stalo iba skromne. Odborné učilište v Ladcoch 40 rokov bo-
jovalo za zlepšenie vyučovacích, pracovných a ubytovacích 
podmienok. Bojovali úspešne. V osemdesiatych a deväťde-
siatych rokoch vyriešili učebné a pracovné podmienky a in-
ternátne doriešia v dohľadnom čase. Potom kaštieľ opustia 
a stanú sa modernou školou nielen v metódach práce, ale 
i vynikajúcimi podmienkami života učňov mimo školy. 
To všetko prispeje k naplneniu jedného z hlavných poslaní 
učilišťa: zaradiť absolventov školy do spoločnosti, do nor-
málneho života.

TREBA DODAŤ!



Dlhodobé vypustenie privádzacieho ka-
nála sa aj nás, rybárov, ako aj ostatných 
občanov dotýka hlavne stratou prameňov, 
či výšky hladín v našich studniach. 
Chápeme nutnosť tohto opatrenia, aj 
keď sme mali výhrady k dobe, na ktorú 
bol kanál odstavený. Veríme však, že 
pri vzájomnej pomoci občanov, no naj-
mä obecného úradu, ktorý nás vodou 
zásobuje, tento problém bez väčšej ujmy 
zvládneme. 
Nás, rybárov, to však zaujíma aj z hľadis-
ka ochrany a prežitia rýb a iných vodných 
živočíchov i zachovania celkového eko-
systému v tejto lokalite. 
Vo výbore mestskej organizácie SRZ 
sme sa s plnou vážnosťou zaoberali 
problémami, ktoré nás budú čakať v spo-
jení s vypustením kanála. Išlo nám hlavne 
o ochranu rýb a zabránenie protizákonné-
mu lovu, pytliactvu a drancovaniu, ako to 
poniektorí predpovedali. 
Priklonili sme sa k inému spôsobu ochra-

RYBÁRI A VYPUSTENÝ KANÁL
ny, ako to urobili v našich susedských re-
víroch a organizáciách. Tam v predtuche 
veľkého výlovu a drancovaniu ihneď po 
vypustení kanála vylovili ryby a preniesli 
do iných revírov, kde ich teraz lovia. 
V ich úsekoch kanála dali všeobecný 
zákaz lovu. 
My sme tento revír nevylovovali a ani 
nedali zákaz lovu. Zastávali sme názor, 
že aj pri tak drastickom znížení hladiny 
vo väčšej časti zostane dostatok vody na 
prežitie rýb a iných vodných živočíchov 
i zachovania celkového genofondu, čo sa 
nám potvrdilo. 
Tým, že sme nedali zákaz lovu sme 
dosiahli, že na ochrane sa podieľali aj 
tí, ktorí by v čase zákazu tento revír ne-
navštevovali. Nepísaný zákon hovorí, že 
kde je rybár, tam nie je pytliak. 
Zatiaľ sme porušovanie zákona vo väčšej 
miere nezaznamenali, iba v prípade, keď 
dosiaľ nezistení páchatelia nad Ilavskou 
centrálou nezákonne lovili ryby tzv. 
podsekávaním. U niektorých rýb, najmä 
sumcov, sme zistili až dvadsaťcentimet-
rové rany. 
V tejto i v iných ohrozených lokalitách 
sme ušľachtilé ryby vylovili a preniesli na 
bezpečnejšie miesta toho istého revíru. 
Problémy boli s vysychaním na odstave-
nom ramene a rybníkoch v Tunežiciach, 
ktoré sú napájané kanálom. Aj tu sme 
urobili opatrenia, ale k určitým stratám 
dôjde – i keď nebudú katastrofálne. 
Vypúšťanie kanála, aj keď sme o tom 
už čiastočne vedeli, odhalilo problém 
úžasného premnoženia lastúr, ľudovo 
nazývaných korýtka. V našej lokalite sa 
nachádzajú v takých množstvách, že 
pokrývajú celé dno. Tu pôsobia vo forme 
filtra, požierajú planktón, čo je hlavná 
potrava rýb, najmä tzv. hospodársky 
menejcenných rýb. Niektoré z nich sa 
už v našich vodách ani neobjavujú, ale 
sú pre zachovanie života iných druhov 
potrebné. 
Verím, že v spolupráci všetkých členov 
SRZ i ostatných spoluobčanov život v lo-
kalitách kanála uchránime a že i naďalej, 
okrem úlohy, pre ktorú bol kanál určený, 
budú slúžiť i ako miesto oddychu pre 
mnohých z nás. 
Ján Sloboda, predseda ObO-SRZ

„PARK, KTORÝ SPÁJA“
Dňa 30.9. sa uskutočnilo už tretie stret-
nutie žiakov Odborného učilišťa Ladce 
so študentami považskobystrického 
gymnázia a s organizátormi projektu 
„Park, ktorý spája“. Jeho náplňou bola 
práca v historickom parku Ladce. 
Projekt sa môže uskutočniť vďaka 
finančnej podpore Európskej únie. 
Je zameraný na boj proti sociálnemu 
vylúčeniu. Zároveň je jeho výstupom 
aj práca zúčastnených mladých ľudí 
na revitalizácii historického parku 
v Ladcoch. Myšlienka projektu spočíva 
v presvedčení, že najlepší spôsob, ako 
pracovať s predsudkami, je spojiť dve 
odlišné skupiny a nechať ich spolu na 
niečom pracovať. „Vedľajším efektom“ 
tohto projektu by malo byť aj vedomie 
účastníkov, že spolu dokážu vytvoriť 
veľké veci a v konečnom dôsledku 
i zmeniť svet...
„Park, ktorý spája“ organizujú desiati 
mladí ľudia – neformálna skupina 
Parkujeme – ktorých spája radosť 
z toho, že môžu niečo spoločne tvoriť. 
Zastúpení sú v nej bývalí študenti 
gymnázia PB, študenti vysokých škôl 
v Bratislave, Brne i Žiline.
Práve takéto súdržné zoskupenie uč-
ňov a študentov by malo zaručiť, že sa 
naplní aj celkový cieľ projektu, ktorým 
je integrácia mentálne postihnutých 
mladých ľudí do spoločnosti a zároveň 
oživenie a úprava ladeckého parku. 
Projekt potrvá až do decembra a ve-
ríme, že prospech z neho budú mať 
nielen všetci zúčastnení, ale aj občania 
Ladiec. 

Katarína Kretová,
Člen neformálnej skupiny Parkujeme

Poznámka: Tejto problematike venu-
jeme priestor aj v decembrovom čísle 
Ladeckých zvestí.

Nadácia pre deti Slovenska sa rozhodla 
v rámci grantového programu Stierame 
rozdiely podporiť projekt Bršlen, podaný 
Odborným učilišťom v Ladcoch. Projekt 
potrvá od októbra 2006 do júla 2007 a je 
zameraný na rozvoj životných zručností 
žiakov, predovšetkým spolupráce, zod-
povednosti, schopnosti riešiť problémy 
a vytrvalosti. Do projektu budú okrem 
učňov OU Ladce zapojení aj žiaci zo 
Základnej školy v Ladcoch a študenti 
považsko-bystrického gymnázia. La-
deckej verejnosti sa účastníci projektu 
predstavia na podujatí Rozprávkový 
park v júni 2007.                            S.K.

STIERAME ROZDIELY

ŠTART LADČIANSKÝCH ŠKÔL
Dňa 4. septembra sa na ladčianskych školách sláv-
nostne otvoril školský rok 2006 – 2007. Vo vedení škôl 
nenastali nijaké zmeny. Pribudli noví pedagógovia, 
ktorých v našej obci vítame a prajeme úspech pri vý-
chove našich detí.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Pri otvorení školského roka 
mala Základná škola 239 
žiakov, z toho na 1. stupni 
106 žiakov (5 tried) a na 2. 
stupni 133 žiakov (6 tried). 
V prvom ročníku je 28 žia-
kov, ktorých vyučuje Mgr. 
Viera Králová. 
Školský klub má 2 oddele-
nia, spolu 51 detí.
Noví vyučujúci v ZŠ sú:
Mgr. Marcela Tapušíková (z 
Dubnice n/V)
Mgr. Martina Pučkovicová 
(Košeca)
Mgr. Juraj Ondruška (Tren-
čín)
Ing. Jozef Plevan (Nová 
Dubnica)
Mgr. Antónia Mužíková 
– v Školskom klube.

ODBORNÉ UČILIŠTE
Pri otvorení školského roka 
2006 – 2007 v Odbornom 
učilišti nastúpilo 189 žiakov, 
z čoho bolo 79 prvákov, 58 
druhákov a 52 učňov v 3. 
ročníku. 
V tomto roku je najviac 
záhradníkov (35), murárov 
(29), maliarov, stolárov 
a krajčírok po 25, zámoční-
kov (16), služby a domáce 
práce (19) a kuchárov (15).
V internáte ubytovali 69 
učňov. O výchovu a život 
v Odbornom učilišti sa 
v tomto roku bude starať 
52 odborných pracovníkov, 
z toho 12 interných učite-
ľov, 28 majstrov odborného 
výcviku a 10 vychováva-
teľov.

Leto 2006 na domove mládeže Odborného učilišťa sa líšilo od 
všetkých minulých letných prázdnin tým, že internát zíval prázdnotou. 
Dôvod bol jednoduchý: v školskom roku 2005/06 bola ukončená 
transformácia detských domovov, čo v praxi znamená, že všetci tzv. 
„štátni“ žiaci (deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou) zostávajú 
aj po absolvovaní špeciálnej základnej školy bývať v detskom domove 
a do nášho učilišťa budú dochádzať len na týždenný pobyt. Cez 
víkendy, počas sviatkov a prázdnin bude preto na domove mládeže 
pusto. 
Ale vráťme sa k letným prázdninám. Tak úplne mŕtvo tu zase nebolo, 
hoci sme po siedmich úspešných rokoch neorganizovali ani stanový 
tábor na Klárke. Miesto neho sme sa začiatkom júla vybrali do 
Nemecka na Unesco Svetový festival mládeže, kam nás pozvali naši 
priatelia z BBW Waiblingen. Spoločne s dvoma tisíckami mladých 
ľudí z celého sveta si naši učni vychutnávali bohatý kultúrny, športový 
a zábavný program, ktorý pri príležitosti Majstrovstiev sveta vo futbale 
pripravili organizátori zo Stuttgartu a z Waiblingenu. Perfektná 
organizácia, pohostinnosť, bohatý program a v neposlednom rade 
výborné počasie prispeli k nezabudnuteľným zážitkom, naplnených 
priateľskou atmosférou a porozumením. Nikomu neprekážali 
desiatky jazykov, ktorými sa tu hovorilo, ani odlišnosť kultúr a rás. 
Najuniverzálnejším jazykom bola hudba a tanec a samozrejme – 
futbal. Ten sme si vychutnávali na veľkoplošných obrazovkách priamo 
v centre Stuttgartu, uprostred tisícok domácich aj zahraničných 
priaznivcov. 
V auguste sme na oplátku pozvali učňov z Nemecka k nám, na 
Slovensko. Prenajali sme si chatu na Duchonke a strávili sme v nej 
a v okolí týždeň prázdnin. Boli sme sa kúpať v Chalmovej, navštívili 
sme Bojnický zámok aj ZOO, urobili sme si túru na Topoľčiansky hrad 
a k vodnej nádrži Nemečky, obdivovali sme Piešťany aj Trenčín. Vždy 
podvečer sme spoločne varili slovenské a nemecké špeciality a večery 
patrili hlavne spoločenským hrám, ale aj diskotéke či návšteve 
folkového koncertu. Chlapcom a dievčatám sa pobyt na Duchonke 
páčil a tak sme sa dohodli, že na budúci rok sa opäť spoločne 
vyberieme objavovať krásy niektorého kúta Slovenska. 

Mgr. S. Kret

PESTRÉ LETO V DOMOVE MLÁDEŽE
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Futbalové súťaže riadené ObFZ 
majú za sebou jesennú časť 
súťažného ročníka 2006/07. V 1. 
triede dospelých a starších žiakov 
sa budú predohrávať prvé dve 
jarné kolá.
Naším cieľom pre tento ročník je 
postup dospelých do V. ligy. Tento 
cieľ sa nám darí napĺňať, ale nie 
vždy je to podľa našich predstáv. 
Dospelým patrí po jesennej časti 
1. miesto len vďaka lepšiemu 
skóre pri rovnosti bodov s Ilavou. 
Po zbytočných zaváhaniach 
v niektorých zápasoch si mužstvo 
nedokázalo pred jarnou časťou 
urobiť potrebný bodový náskok. 
Ako líder to nemajú v súťaži ľah-
ké, ale s tým sa dalo od začiatku 
rátať. Veríme, že na posledné 
dva zápasy jesene sa zmobilizujú 
a do jarnej časti vstúpia aspoň s 3 
bodovým náskokom. 
Netradične dobre si počínajú 
dorastenci, ktorým patrí po 13. ko-
lách 4. miesto. Veľkou mierou sa 
o to pričinili 6 dorastenci z Púcho-
va, ktorí sú u nás na hosťovaní. 
Avšak bez tejto výpomoci by sme 
z vlastných chlapcov narodených 
v rokoch 1988 až 1991 nedokázali 
družstvo dorastu zostaviť. 
Mužstvo starších žiakov je po 
polovici súťaže s 36 bodmi na 
1. mieste, keď jedinú prehru utr-
pelo gólom v nadstavenom čase 
na ihrisku ich prenasledovateľa 
z Hornej Poruby. 
Mladší žiaci obsadili po jeseni 6. 
miesto. Je pravdou, že v prípa-
de zodpovednejšieho prístupu 

JESENNÁ ČASŤ FUT-
BALOVÝCH SÚŤAŽÍ

chlapcov, ale často aj ich rodičov, 
mohlo byť ich umiestnenie lepšie. 
Zo strany rodičov nie je žiadna 
podpora a mnohým chýba i záu-
jem o to, čomu sa ich deti venujú 
a ako napredujú. 
Vynikajúco sa držali aj repre-
zentanti TJ Tunežice, ktorí po 
jesennej časti obsadili prvé miesto 
v súťaži III.A triedy. 

F.G.

DOSPELÍ I. TRIEDA
1. k.  Ladce – Pružina 3:1
2. k.  Mikušovce – Ladce 0:3
3. k.  Ladce – Prejta 3:0
4. k. Šebešťanová– Ladce 1:2
5. k.  Ladce – Ilava 3:0
6. k.  Plevník – Ladce 0:0
7. k.  Ladce – Udiča 1:1
8. k.  Beluša – Ladce 0:2
9. k.  Ladce – Brvnište 2:0
10. k. Horovce – Ladce 2:2
11. k.  Ladce – Visolaje 2:2
12. k. Dúlov – Ladce 3:1
13. k. Ladce – Papradno 5:2

DORAST – 5. LIGA
1. k.  St. Turá – Ladce 2:0
2. k.  Ladce – Beluša 2:2
3. k.  P. Teplá – Ladce 1:0
4. k.  Ladce – Košeca 1:3
5. k. Kanianka – Ladce 0:4
6. k. Ladce – H. Sŕnie 6:0
7. k. Trenčín „C“ – Ladce 1:0
8. k. Ladce – T. Stankovce 3:0
9. k. Z. Kostoľany – Ladce 5:3
10. k. Ladce – Plevník 3:1
11. k. N. Pravno – Ladce 2:7
12. k. Ladce – Chynorany 5:4
13. k. N. Dubnica – Ladce 1:3

„A“ družstvo v minulom ročníku hralo v 5. 
lige, kde skončili bez prehry na 1. mieste 
a postúpili do vyššej – 4. ligy. Je to v pod-
state krajská súťaž, kde hrajú kvalitné 
družstvá. Keď čítate toto číslo Ladec-
kých zvestí, majú už za sebou niekoľko 
zápasov. Do našej uzávierky hrali: Ladce 
– Dubnica B 9 : 9, Ladce – Trenčín B 7 : 
11, Ladce – Nové Mesto 11 : 7.
Ďalšie zápasy:
28.10.2006 – Slovan PB – Ladce
28.10.2006 – TTC PB D – Ladce
04.11.2006 – Lysá – Ladce
04.11.2006 – D. Maríková – Ladce 
11.11.2006 – Ladce – Nitrianske Pravno
11.11.2006 – Ladce – Lazany C
25.11.2006 – V. Uherce B – Ladce
25.11.2006 – Otrhánky – Ladce
09.12.2006 – Ladce – N. Dubnica B
09.12.2006 – Ladce – Drietoma B

„B“ družstvo skončilo v predchádzajúcom 
ročníku v 6. lige na 7. mieste a v tej istej 

NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽE STOLNÝCH TENISTOV
súťaži hrá aj v tomto súťažnom ročníku. 
Zápasy do našej uzávierky: Ladce B 
– Záriečie 6 : 12, Zliechov B – Ladce B 1 : 
17, Ladce B – TTC PB „F“ 13 : 5, PS Pov. 
Bystrica – Ladce B 14 : 4.
Ďalšie zápasy:
27.10.2006 – Ladce – Klobušice
03.11.2006 – Pruské – Ladce
10.11.2006 – Ladce – Bel. Slatiny
17.11.2006 – Jasenica – Ladce
24.11.2006 – Ladce – Dreank PB
01.12.2006 – Ladce – Dúlov
08.12.2006 – N. Dubnica D – Ladce
15.12.2006 – Ladce – Nozdrovice
05.01.2007 – Udiča – Ladce

V ročníku 2006 – 2007 sú pre obe druž-
stvá k dispozícii hráči: Mgr. Sňahničan 
Miroslav, Anton Popelka, Viliam Popelka, 
Jozef Hrehor, PaedDr. Vladimír Hromek, 
Eva Michalcová, Vladimír Letko, Dušan 
Kvasnica, Ing. Pavol Kalus, Jozef Letko, 
Ivan Malacha.

V roku 1946 odhalili v Ladcoch pomník padlým 
v druhej svetovej vojne a 19 zavraždeným občanom. 
O rýchle postavenie pomníka (rok po zavraždení) sa 
zaslúžili vtedajší MNV a organizácia žien. Autorom 
sochy je akademický sochár Štefunko. Na slávnosti 
sa zúčastnil vtedajší povereník školstva a osvety La-
dislav Novomestský. 
V roku 1951 zriadili v obci Detské jasle a Materskú 
školu. O rok neskôr malo už toto zariadenie 38 detí. 
MNV musel vtedy riešiť mnoho problémov priestoro-
vých a stravovacích. 
Dňa 1. novembra 1971 bola v Ladcoch slávnostne 
otvorená novopostavená Materská škola a Detské 
jasle. Prítomní boli zástupcovia organizácií, ktorí 
výstavbu financovali, teda ONV, Cementáreň, ROH. 
V tomto roku bola riaditeľkou Paulína Miková a uči-
teľkami Viera Kováčová, Božena Predná, Petronela 
Zimprichová. V Detských jasliach boli Eva Krajčiová, 
Gabriela Matuščínová a Mária Turičíková. Školníčkou 
bola Oľga Kňažková. 
Dňa 3. októbra 1996 na budove Domu kultúry odhalili 
pamätnú tabuľu básnikovi Pavlovi Koyšovi. Na sláv-
nosti sa zúčastnili mnohí významní kultúrni činitelia, 
spisovatelia, herci i zástupcovia Ministerstva kultúry 
SR. Prítomný bol i autor pamätnej tabule akademický 
sochár Tibor Bártfay a manželka básnika JUDr. M. 
Koyšová.

Z HISTÓRIE OBCE

TATRY 2006
Dňa 23. septembra turisti Združenia technických a špor-
tových činností v Ladcoch uskutočnili turistický zájazd 
do Vysokých Tatier. Hlavným cieľom podujatia bol vrch 
Svinica s nadmorskou výškou 2 300 metrov. Výstup, kto-
rý sa začal v Zakopanom sa konal za krásneho počasia 
a zúčastnilo sa na ňom 44 ladčianskych turistov. Obdiv 
nad krásou Tatier ich presvedčil, že si do plánu na budú-
ci rok dali ďalší tatranský kopec. 

Ing. Jozef Remo,
predseda ZTŠČ

Žiaci Základnej školy 
v Ladcoch sa zúčastnili 
na tradičnom cezpoľnom 
behu v Dubnici nad Vá-
hom. Na tomto jesennom 
známom behu nás repre-
zentovali Matej Žáčik, 
Anna Sokiová a Zuzana 
Podmanincová.

DOBRE REPREZENTOVALI

Posledné tohoročné číslo 
Ladeckých zvestí sa vám do-
stane do rúk 21. decembra 
2006. Nájdete v ňom pre-
dovšetkým výsledky volieb 
starostu obce a poslancov 
Obecného zastupiteľstva 
v Ladcoch. Ďalej to bude 
článok o vypustení a napus-
tení kanála Vážskej kaskády 
a problémoch občanov s tým 
súvisiacich. Nebudú chýbať 
tradičné vinše k Vianociam 
a do nového roku, články 
zo života organizácií, škôl, 
kalendár historických výročí 
obce na rok 2007, rozbor fut-
balových a stolnotenisových 
súťaží a ďalšie zaujímavosti 
zo života obce.

P O S L E D N É 
Č. ROKU 2006


