
SPRAVODAJCA MIESTNEJ 
SAMOSPRÁVY V lADCOCh

Číslo:  3.                       jún 2007

LADECKÉ 
ZVESTI 

Z APRÍLOVÉHO ZASADANIA 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci sa zišli 25. apríla 
2007, aby prerokovali tieto 
obecné záležitosti: 
Na návrh finančnej komisie 
schválili zoznam tovarov a slu-
žieb, na ktoré nie je pri ich ob-
starávaní potrebné vykonávať 
prieskum trhu. 
Hlavná kontrolórka obce oboz-
námila poslancov s čerpaním 
rozpočtu za 1. štvrťrok 2007. 
Predložila návrh úpravy roz-
počtu, ktorý poslanci schválili 
a potom podala správu o kon-
trolnej činnosti za 1. štvrťrok 
2007.
Potom schválili návrh na 
správcu webovej stránky 
obce a jej neustálu aktualizá-
ciu. Súčasťou tohto návrhu 
je aj prepracovanie portálu 
webovej stránky obce Lad-
ce. Návrh predložil zástupca 
starostu obce Ing. J. Koyš. 
Stránku budú mať na starosti 
RNDr. Branislav Lipták a Ing. 
V. Neipl. 
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo predaj pozemkov pod gará-
že A. Baricovej, J. Zimprichovi 
a J. Janešíkovej. 
Hokejbalovému oddielu schvá-
lili finančný príspevok 10 000 
Sk. Oddiel hrá pod hlavičkou 
TJ Ladce. 
Potom sa OZ opäť zaoberalo 
otázkou výstavby bytového 
domu – o čom vás informuje-
me v osobitnom článku. 
Vzhľadom na to, že sa uvažuje 
s integráciou Základnej školy 
s Materskou školou, predložil 
starosta návrh na spracova-
nie architektonickej štúdie 
prestavby areálu Materskej 
školy na obecný úrad. Ak 
by sa integrácia realizovala, 
areál dnešnej Materskej školy 
by sa prebudoval na areál 

obecného úradu a iných po-
trebných služieb pre občanov. 
Starosta ďalej predložil návrh 
na spracovanie projektu pre-
stavby kinosály na obradnú 
sieň obce Ladce. Tento návrh 
vychádza z predpokladu, že 
až dôjde k výstavbe kostola, 
obec príde o súčasnú obradnú 
sieň v budove č. 150, ktorá 
bude asanovaná. Dôvodom 
je aj to, že prevádzka kina 
je stratová a záujem o kino 
neustále klesá. Obradná sieň, 
s novým interiérom, by mala 
univerzálne využitie a ani pre-
mietanie filmov by sa celkom 
nevylúčilo. Súčasne by sa 
opäť zvýšila využiteľnosť tejto 
časti kultúrneho domu. Obec-
né zastupiteľstvo vzalo návrh 
na vedomie. 
Potom starosta obce informo-
val poslancov o tom, že zá-
stupca Jednoty – SD Trenčín 
prijal ponuku na vybudovanie 
predajne Jednoty – SD na 
križovatke v Ladcoch v zad-
nej časti obecného pozemku 
za predajňou Záhradkárske 
potreby. 
Poslanci schválili návrh sta-
vebnej komisie prestavať 
detské ihrisko v Záhradnej 
ulici pomocou grantu z konta 
„Orange“ a spoluúčasti obce 
Ladce. 
Na zasadaní sa zúčastnili 
zástupcovia občanov Tune-
žíc, ktorí informovali obecné 
zastupiteľstvo o tom, že or-
ganizujú petíciu občanov za 
zmenu projektovej dokumen-
tácie plánovaného podchodu 
pod železnicu v Tunežiciach. 
Vyzvali obecné zastupiteľstvo 
na podporu tejto petície. 

Ing. arch. Ján Remo, Starosta

Stavbu bytového domu z Fondu rozvoja bývania schvaľovali 
poslanci obecného zastupiteľstva z mnohých dôvodov. 
Budú to obecné bytové nájomné domy. Budú v rôznych veľ-
kostných kategóriách, s prevahou malometrážnych bytov 
vhodných pre slobodných ľudí alebo osamelých dôchod-
cov. V spojení s opatrovateľskou službou obce by mohli na-
hradiť domovy dôchodcov a osamelí občania by nemuseli 
odchádzať zo svojej obce. K týmto otázkam sa na aprílovom 
zasadaní obecného zastupiteľstva zúčastnil zástupca firmy 
„Byvyserv“, a.s. Ing. Nedbal, ktorý podrobne informoval 
o systéme financovania výstavby cez Štátny fond rozvoja 
bývania. Táto firma zabezpečuje podobnú výstavbu v Tren-
čianskom kraji a má s tým bohaté skúsenosti. Svoje služby 
ponúkol aj obci Ladce. Bytový dom by obec chcela postaviť 
na svojom pozemku v lokalite pri kaštieli, pri zadnom vstu-
pe, vedľa jestvujúceho bytového domu.

PREČO CHCEME STAVAŤ BYTOVÝ DOM

Poslanci Obecného za-
stupiteľstva v Ladcoch na 
svojom zasadaní 28. marca 
2007 sa zaoberali viacerý-
mi, pre občanov dôležitými, 
otázkami. 
V prvom bode schválili 
výstavbu bytového domu 
zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania. Zaoberalo sa tým 
aj zasadanie v apríli, preto 
na inom mieste prinášame 
podrobnejší článok. 
Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie ponuku 
na vypracovanie koncepcie 
energetického hospodáre-
nia obce. Cena za ponuku 
bola cca 300 000 Sk, čo 
v súčasnosti predstavuje 
pre obec značnú sumu. 
Obec posúdi viacero po-
núk. 
Poslanci zamietli návrh na 
zamrežovanie okien na 
kaviarni Domu kultúry z es-
tetických dôvodov. Navrhli 
riešiť zabezpečenie týchto 
priestorov iným spôsobom. 
Potom schválili prípravu 
programu na Deň matiek 
a schválili 12 500 Sk na 

SCHVÁLILI VÝSTAVBU BYTOVÉHO DOMU
honoráre spevákom D. 
Grúňovi a Oľge Szabovej. 
Obecné zastupiteľstvo 
zriadilo komisiu na vyko-
návanie prieskumu trhu 
pre obstarávanie tovarov 
a služieb v tomto zložení: 
Ing. J. Koyš, J. Mihalík, S. 
Suranová. Vymenovali aj 
komisiu pre verejné obsta-
rávanie tovarov v zložení: 
Ing. arch. Ján Remo, Ing. 
J. Koyš, J. Fatura, J. Letko, 
Ing. A. Černotová. 
Schválili žiadosť o umiest-
nenie pojazdnej predajne 
rýchleho občerstvenia na 
križovatke v Ladcoch pri 
trhovisku Helene Filiačovej. 
Budú ponúkať grilované 
kurčatá, bagety, nealko ná-
poje a pod. 
Obecné zastupiteľstvo 
súhlasilo s odpredajom po-
zemkov na prefabrikované 
garáže Petrovi Rafajovi 
a Vladimírovi Kolenovi. 
Potom schválili dobudo-
vanie WC zamestnancom 
Poštového úradu na nákla-
dy obce. 

Dokončenie na 2. strane

Na základe previerky Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčí-
ne v zmysle zákona čís. 314/2001 Z. z. budú 
preventistom obce Jozefom Kozákom a členmi 
kontrolných skupín Milanom Kumanom a Mi-
lanom Žierikom vykonané preventívne proti-
požiarne kontroly drobných firiem a rodinných 
domov. 
Občania sú povinní tieto kontroly umožniť. 
V prípade odmietnutia im hrozí postih v zmysle 
citovaného zákona NR SR.

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY



Z matriky 
obce

Z matriky 
obceAko si občania Ladiec určite všimli, výstavba nového inter-

nátu a rekonštrukcia niektorých priestorov odborného uči-
lišťa opäť pokračuje. Je to v dôsledku toho, že sme dostali od 
MŠ SR ďalších 10 miliónov Sk. Za tieto finančné prostriedky 
by sme mali v krátkom čase zrealizovať skoro všetky staveb-
né práce. Toho času už užívame školskú kuchyňu, jedáleň 
a časť sociálnych zariadení. Všetky tieto priestory podstúpili 
zaťažkávajúcu skúšku cez organizovanie oslavy 40. výročia 
založenia našej školy a medzinárodnú konferenciu. V tomto 
období dokončujeme pohybovú miestnosť, intenzívne sa 
pracuje na dostavbe internátu, postupne vymieňame okná 
na stolárskych dielňach. Situáciu nám troška komplikuje 
skutočnosť, že dodatočne musíme vymeniť celú elektroin-
štaláciu na posledne menovanom objekte, pretože nezodpo-
vedá novým normám. Ak by sa nám podarilo získať koncom 
roka ďalšie finančné prostriedky, dokončili by sme výstavbu 
pravdepodobne v decembri 2007 a k 1.7.2008 by sme mohli 
odovzdať kaštieľ pôvodným vlastníkom. 

PaedDr. Vladimír Hromek
riaditeľ OUI

VÝSTAVBA JE OPÄŤ V PLNOM PRÚDE
Každého občana poteší, keď 
sa na verejných priestran-
stvách objaví niečo nové, 
užitočné, či oku lahodiace. 
Veľmi sa nám páči nová plagá-
tovacia plocha, ktorú vyrobili 
a osadili pracovníci obecného 
úradu a je ozdobou stredu 
obce. Ozdobou sú aj plagáty, 
ktoré pre kultúrne a športové 
podujatia vyrába člen kultúrnej 
komisie obecného zastupiteľ-
stva Pavol Fatura. 

Bezpečnosť na križovatke 
zvyšuje nainštalované zrkadlo. 
Nie je len pre vodičov motoro-
vých vozidiel, ale aj pre chod-
cov – najmä deti. 

Správne sa rozhodli na obec-
nom úrade, keď pred pomník 
obetí druhej svetovej vojny 
vysadili okrasné stromčeky. Sú 
trvalejšie ako kvety a keď do-
rastú, budú i dekoratívnejšie.

VECI, KTORÉ POTEŠIA

ČO NÁS NEPOTEŠILO
Nikoho nepotešil a každý od-
súdil čin vandalov, ktorí v apríli 
na križovatke poprevracali 
smetné nádoby a lavičky. Zo-
hrala tu úlohu túžba „ukázať 
sa“ pravdepodobne kombino-
vaná s alkoholom. Ak tento 
článok páchatelia čítate (ak 
vôbec niečo čítate) vedzte, že 
vás nikto za hrdinov nepokladá 
– práve naopak.

Schválili prehodnotenie ná-
jomných zmlúv nebytových 
priestorov. Ceny sa nezvy-
šovali od roku 2005.
V ďalšom rokovaní schválili 
návrh každoročne prehod-
nocovať odmeny starostu 
obce. Ide o pohyblivú 
zložku platu, ktorý schva-
ľuje obecné zastupiteľstvo 
a prehodnocovať sa bude 
vždy v januári. 
Poslanci schválili doplnenie 
kultúrnej komisie o Dášu 
Illyovú a Janette Šedovú. 
Na základe ďalšieho uzne-
senia sa zvyšujú poplatky 
za používanie traktora 
a vlečky. Motohodina trak-
tora 260 Sk, mzda šoféra 
75 Sk/hod., stojné vlečky 
20 Sk/hod., stojné vlečky 
s traktorom 95 Sk/hod.  

Ing. arch. Ján Remo, starosta

SCHVÁLILI VÝSTAVBU 
BYTOVÉHO DOMU 

(dokončenie z 1. strany)

                Obecné  zastupiteľstvo, starosta
                obce  a  všetci  priaznivci športu 
v  Ladcoch  ďakujú  futbalovému  mužstvu 
za  vzornú reprezentáciu obce, vynikajúce 
výsledky  v  súťaži  I.  triedy  a  postup  do 
5. ligy.
                                 Ing. arch. Ján Remo 

P O Ď A K O V A N I E 
F U T B A L I S T O M

ANKETA

Týmto článkom robí obec Ladce prieskum záujmu obča-
nov všetkých vekových kategórií o nájomné byty, ktoré 
chce obec postaviť s pomocou Štátneho fondu rozvoja 

bývania. 
Pre začiatok by to bolo asi 20 bytov rôznych veľkostných 

kategórií. 
Prosíme záujemcov o takúto formu bývania (platenie 
nájomného bez možnosti byt odkúpiť), aby svoj záujem 
písomne predložili na Obecný úrad v Ladcoch (v oboch 
budovách) aj s konkretizáciou veľkosti bytu o aký majú 

záujem (jedno, dvoj, trojizbový).
Tento prieskum nám umožní postaviť dom podľa vášho 

záujmu.

PRIESKUM ZÁUJMU O NÁJOMNÉ BYTY 
V BYTOVOM DOME

Netradične si pripomenuli Ladčania 1. máj. V podvečer-
ných hodinách sa ich zišlo značné množstvo pred reštau-
ráciou Kopyto, aby strávili čas pri dychovke Ladčanka a pri 
programe, o ktorý sa postarali najmä mažoretky z Centra 
voľného času v Púchove. 
Za nápaditosť a „inováciu“ patrí vďaka kultúrnej komisii 
Obecného zastupiteľstva v Ladcoch. 
Dôstojnú úroveň mala aj pietna spomienka na padlých 
v druhej svetovej vojne a oslava 32. výročia oslobodenia 
obce pri pomníku obetí vojny.

OTVÁRA SA MÁJU BRÁNA

Narodené deti:
Martin Čechuty
Nikola Fusková
Jakub Faturík

Petra Miháliková
Jakub Šedík

Vanesa Cahelová
Samuel Uríček
Martin Mentel

Blahoželáme rodičom, 
deťom prajeme zdravie 

a šťastné detstvo.

Zomreli: 
Oľga Nagyová – 63 r.

Jozef Mikušinec – 69 r.
Rozália Koišová – 86 r.

Františka Kumanová - 82 r.
Pozostalým vyslovujeme 
sústrasť s presvedčením, 
že tí, ktorí navždy odišli, 
zostanú v ich spomienkach. 

Jubileá
 80 rokov sa dožívajú

Irena Cahelová (3.6.1927)
Mária Kvasnicová (9.6.1927)
Honora Zelíková (13.6.1927)

85 rokov oslávia
Anna Mikušková (25.6.1922)
Jozefína Moravcová (8.6.1922)
Emília Račková (24.7.1922)

95 rokov sa dožíva
Natália Habánková (1.6.1912)

60. výročie svadby si 
pripomenuli manželia 

Jozef Češko a Anna rod. Strháková
Všetkým jubilantom želáme 
mnoho zdravia a šťastné, 
spokojné roky v ďalšom 

živote.

POTEŠILI MATKY
Deň matiek 13. mája t.r. v Dome 
kultúry bol iný ako v predchá-
dzajúcich rokoch. Aj teraz, ako 
predtým, tu bola srdečnosť a láska, 
ktorú účinkujúci prejavili vo svojich 
programoch. Teraz k tomu pribudla 
aj pestrosť žánrov od detí Materskej 
školy až po profesionálov Dušana 
Grúňa a Oľgy Szabovej. 
Videli sme deti z Materskej školy, 
speváčky a tanečnice zo Základnej 
školy, detskú folklórnu skupinu 
Vretienko pri DK Ilava, gitarovú 
skupinu pod vedením Alenky Strýč-
kovej zo Záriečia, Dášu Illyovú 
s dcérou. 
Program uvádzala Janette Šedová. 
Organizátori vyslovujú poďakova-
nie aj Alenke Hudákovej za výzdo-
bu a prípravu scény.



ZO ZŠObvodná organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu č. 3 
Ilava poriadala v máji preteky 
v love rýb udicou pre mladých 
rybárov a pre dospelých čle-
nov SRZ. 
Dňa 1. mája t. r. za polojas-
ného, ale studeného počasia 
zápolilo na štrkovisku v Ilave 
51 členov rybárskych det-
ských krúžkov z Ilavy, Ladiec 
a Košece. Pretekárov hodno-
tili – bodovali podľa množstva 
ulovených rýb, pričom sa počí-
tal 1 cm ryby ako 1 bod. 
Prvenstvo získal Tomáš Kútny 
(1850 bodov) pred Patrikom 
Kútnym (1180 bodov), Domi-
nikou Hlaváčovou, Martinom 
Králom, Filipom Kollárom 
a ďalšími. 
Počasie neprialo ani dospelým 
rybárom 6. mája t. r. Studené 
a daždivé počasie neprilákalo 

RYBÁRI DVAKRÁT NA ŠTRKOVISKU V ILAVE
ani priaznivcov – divákov. Na 
pretekoch dospelých sa zú-
častnilo 198 členov SRZ a bo-
dovalo celkom 83 pretekárov. 
Odmenili 8 účastníkov, ktorí 
zaujali poradie takto: Šedík Ti-
motej (487), Vladislav Juríček 
(437), Martin Kvasnica (290), 
Anton Prekop (251), Igor Hla-
váč (209), Peter Vráblik (206), 
Pavol Trenčan (192), Milan 
Viger (184). 
Víťazov odmenili vecnými 
cenami, na čom sa podieľali 
okrem SRZ aj viacerí sponzori. 
Preteky organizačne zabezpe-
čil výbor Obvodnej organizácie 
v spolupráci s členmi rybárskej 
stráže a aktivistami z radov 
členov. Revír doplnkovo za-
rybnili 60 kilogramami pstruha 
dúhového. 
Výbor ObO – SRZ

Dňa 12.04.2007 sa žiaci nášho Odborného učilišťa 
internátneho v Ladcoch zúčastnili v súlade s ča-
sovým harmonogramom projektu a aktivitou č. 8 

EXKURZIA V RÁMCI 
PROJEKTU CEZ ESF

Materské centrum Mimčo naplno 
rozbehlo svoju činnosť. Aj keď 
dvere u nás boli otvorené už od 
konca marca, oficiálne sme sa 
predstavili 13. apríla koncertom 
pre najmenších. Účasť rodiniek 
bola skvelá a zabávali sa nielen 
detičky, ale aj my rodičia. Aj keď 
počasie skôr prialo prechádzkam 
po ladeckom okolí, vždy sa našli 
mamičky, ktoré využili našu her-
ňu. Absolvovali sme prednášku 
veterinárnej lekárky o tom, aké 
zvieratká vybrať našim deťom 
a ako sa o ne starať. Deň matiek 
sme oslávili účasťou na „Míly pre 
mamu“ v Považskej Bystrici, na 
celoslovenskej akcii poriadanej 

MIMČO – MATERSKÉ CENTRUM LADCE
Úniou materských centier, ktorá 
upozorňuje na problémy, s kto-
rými bojujú mamy na materskej, 
napr. keď nesmú vstúpiť s kočí-
kom do verejných zariadení, ob-
chodov, keď im je v reštauráciách 
dávané najavo, že prítomnosť 
detí je na obtiaž. Upozorňuje ale 
najmä na to, že materstvo si zaslu-
huje uznanie a podporu. 
Letný čas prázdnin budú 
rodiny tráviť určite radšej spolu 
a roztrúsení po širokom okolí, 
preto počas nich bude Mimčo 
zatvorené. Tešíme sa však na 
spoločnú rodinnú opekačku, 
ktorej termín upresníme podľa 
počasia. Tešíme sa na Vás.

Žiaci Odborného učilišťa inter-
nátneho a Základnej školy Ladce 
sa už od októbra 2006 stretávajú 
spoločne so študentmi Gymnázia 
Považská Bystrica, aby rozvíjali 
svoje životné zručnosti, dôležité 
pre ich osobný rast. Deje sa tak 
v rámci projektu Bršlen, ktorý 
potrvá až do júla 2007. Projekt 
sa uskutočňuje vďaka podpore 
spoločnosti Tipos, a.s. a Nadácii 
pre deti Slovenska v rámci gran-
tového programu Stierame roz-
diely. Jedným z cieľov projektu 
je aj integrácia mentálne po-
stihnutých učňov medzi svojich 
rovesníkov z iných škôl. K tomu 
napomáhajú spoločné stretnutia 
a aktivity, ale aj práca v keramic-
kej dielni, športové popoludnie, 
„ekologická“ módna prehliadka, 
prednáška o odpadoch, recyk-
lácia starého papiera či práce 
na skrášlení ladeckého parku. 
Všetky aktivity smerujú k rozví-
janiu spolupráce, zodpovednosti, 
schopnosti riešiť konflikty a tvo-
rivosti žiakov. Chceme, aby vý-
sledky ich aktivity boli viditeľné 
aj pre ostatných obyvateľov La-
diec. Mali by sa prejaviť nielen 
v ekologicky citlivejšom sprá-
vaní sa žiakov a v uplatňovaní 
naučených životných zručností 
v praxi, ale aj skrášlením areá-
lov škôl, separovaním odpadu 
v triedach, výstavbou kompos-
toviska či úpravou ladeckého 
parku. Vyvrcholením snaženia 
zúčastnených žiakov a pedagó-
gov bude príprava a realizácia 
zábavného podujatia pre deti pod 
názvom „Rozprávkový park“, 
ktoré sa uskutoční 1. júna 2007. 
Ďalšie informácie o projekte 
a fotodokumentáciu nájdete na 
www.brslen.blogspot.com. 

S.K.

STIERAJÚ ROZDIELY

V dňoch 7. - 8. mája t. r. sa 
najlepší žiaci Základnej ško-
ly za odmenu zúčastnili vý-
letu do Lódze, kde navštívili 
družobnú školu. 
Poľským pedagógom a žia-
kom predviedli kultúrny 
program, ktorý nacvičila 
učiteľka našej školy M.Ta-
pušíková. Poľskí priatelia 
naším žiakom a pedagógom 
rovnako pripravili zaujímavý 
program i prehliadku histo-
rických pamiatok a zaujíma-
vostí mesta. Naši žiaci sa 
zúčastnili aj športových zá-
polení, kde získali 3. miesto. 
I napriek dlhotrvajúcej ceste 
a únave sa vrátili deti plné 
nových zážitkov. 

NAŠI V POĽSKU

Jarné mesiace sú zvyčajne veľmi 
bohaté na rôznu mimoškolskú čin-
nosť žiakov. Nebolo tomu inak ani 
cez tohoročný apríl a máj. 

*
Na okresnom kole astronomickej 
súťaže „Čo vieš o hviezdach“ zís-
kal žiak 6. ročníka Michal Kalus 1. 
miesto a postúpil do krajského kola. 

*
V okresnom kole matematickej 
olympiády bola úspešná žiačka našej 
školy Lívia Kútna. 

*
Tohoročná súťaž v prednese poézie 
a prózy Hviezdoslavov Kubín  mala 
ako obvykle školské kolo (4. a 12. 
apríla). Potom nasledovalo okresné 
kolo v Ilave, na ktorom sa zúčastnili 
víťazi školského kola v jednotlivých 
kategóriách: Zuzana Koyšová, 
Samuel Pravda, Mária Mráziková, 
Simona Kučmová a Barbora Šedí-
ková.

*
K svetovému Týždňu bezpečnosti 
cestnej premávky (23. – 29. apríl) 
absolvovali žiaci ZŠ dopravné pred-
pisy a praktické cvičenia na improvi-
zovanej cestnej komunikácii. 

*
Dňa 27. apríla sa žiaci 1. – 4. ročníka 
zapojili do celoslovenskej akcie Stro-
my poznania. Pracovníci lesnej sprá-
vy v spolupráci so žiakmi vysadili 
v areáli školy päť základných druhov 
stromov, o ktoré sa budú žiaci starať. 
Vysadili dub (1. tr.), smrek (2.), boro-
vica (3.A), buk (3.B), jedľa (4. tr.). 

*
Od 7. do 11. mája absolvovalo 41 
detí 3. a 5. ročníka základný plavec-
ký výcvik na plavárni v Púchove. 

*
V celoslovenskej matematickej sú-
ťaži Klokan školu úspešne reprezen-
tovali: St. Imrich, M. Černuška, D. 
Kalusová, V. Mosorjak, Z. Koyšová, 
D. Habánková, M. Gach, J. Mikuši-
nec, F. Kollár, L. Kútna, P. Škunda, P. 
Paška, S. Škundová.

*
2. miesto v okresnom kole Pytago-
riády získal Jakub Haluzka zo 4.A 
triedy Základnej školy v Ladcoch.

na exkurzii v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so 
ZPS v Bratislave (žiakov 41 a 10 pedagogických pracovníkov). 
Pretože priestory na výchovu a vzdelávanie v tomto zariadení 
nie sú schopné prijať takú veľkú skupinu, rozdelili sme sa na tri 
skupiny v počte cca 20 účastníkov. Úvodnú inštruktáž vykonal 
Ing. Červenák – zástupca pre odborný výcvik, kde nás obozná-
mil s históriou zariadenia, učebnými a študijnými odbormi, sys-
témom vzdelávania, mimoškolskými aktivitami. Zaujímavé boli 
aj informácie o podpornom programe žiakov so ZPS v rámci 
zlepšovania ich zdravotného stavu pomocou rehabilitačného 
programu. Potom sme navštívili všetky pracoviská odborného 
výcviku, kde naši žiaci mohli klásť otázky súvisiace s vyučo-
vacím procesom žiakom i vyučujúcim. Po ukončení odbornej 
prehliadky sme absolvovali záverečné spoločné stretnutie, na 
ktorom sme zhodnotili cieľ návštevy. Žiaci prejavili spokojnosť 
so zabezpečením exkurzie a odchádzali domov plní dojmov 
a nových poznatkov.                         PaedDr. Vladimír Hromek

expert pre publicitu
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Naši stolní tenisti skončili 
v apríli svoje súťaže. „A“ 
družstvo hralo prvý raz v 4. 
lige a „B“ družstvo v 6. re-
kont lige. 
Po 26 kolách veľkého 
množstva individuálnych 
súbojov a povedzme si, 
že i po určitých obavách 
o osud „A“ družstva, všetko 
skončilo dobre. „A“ druž-
stvo zaznamenalo 9 výhier, 
6 nerozhodných výsledkov 
a 11-krát prehralo. Získali 
50 bodov a skončili na 11. 
mieste. Ďalší v poradí Tren-
čín B so ziskom 48 bodov 
už zo súťaže vypadáva. 
„B“ družstvo malo opačné 
„problémy“. Išlo im o čo naj-
lepšie umiestnenie. Celkom 
skončili na 4. mieste, keď 
z 26 zápasov 19 vyhrali a 7 

PO 936 STOLNOTENISOVÝCH STRETNUTIACH
prehrali. Získali 64 bodov, 
čo je rovnaký počet, ako 
získali Belušské Slatiny na 
3. mieste. O dobrú repre-
zentáciu obce sa zaslúžili 
títo hráči (v zátvorke je 
uvedený počet odohraných 
zápasov): Mgr. Sňahničan 
Miroslav (73), Popelka An-
ton (103), Popelka Viliam 
(101), Hrehor Jozef (94), 
PaedDr. Hromek Vladimír 
(74), Michalcová Eva (81), 
Letko Vladimír (72), Kvas-
nica Dušan (38), Ing. Kalus 
Pavol (38), Letko Jozef 
(85), Malacha Ivan (43), 
Kalus Juraj (30). Dvojhry 
spolu 832, štvorhry 104.
Všetkým ďakujeme a spolu 
sa tešíme na športové boje 
v ďalšom ročníku súťaží.

V roku 1912 sa Ladce stali železničnou stanicou. Od zavede-
nia železničnej trate boli iba zastávkou a nákladište vozňo-
vých zásielok z cementárne. „Papiere“ však museli chodiť 
vybavovať na železničnú stanicu Beluša. Ešte pred vojnou 
začali stanicu rozširovať, zriadili kancelárie a čakárne. Cez 
vojnu práce prerušili a v roku 1919 dokončili. 

V roku 1930 postavili v Ladcoch pri Váhu prvé futbalové 
ihrisko. V roku 1932, keď ich od Váhu „vyhnala“ stavba hyd-
rocentrály postavili ihrisko nové – priamo v dedine, tam, kde 
sú dnes bytovky. Iniciátorom bol Július Bergmann, technic-
ký riaditeľ cementárne, ktorý aj sám futbal hral. Tu sa odo-
hrávali zápasy súťaže i vtedy populárne derby s Košecou. 

V roku 1972 založili ženy z organizácie Slovenského zvä-
zu žien spevácky krúžok žien. Prvou vedúcou bola Elena 
Fábryová. Po nej Mária Liptáková a Viera Králová. Krúžok 
po viacerých obmenách speváčok pod vedením Márie Liptá-
kovej funguje dodnes. 

Národné výbory to nemali po vojne skutočne ľahké. Mu-
seli realizovať mnohé populárne i nepopulárne opatrenia. 
Organizovať museli občanov, oboznamovať ich s novými 
opatreniami, mobilizovať na rôzne potrebné práce. V tom im 
pomohol i miestny rozhlas, ktorý v obci zaviedli v roku 1947. 
Pravda, nebol to nijaký technický zázrak, ale poslúžil veci. 

14. mája sa 3.B trieda zúčastnila exkurzie na salaši v Kvášo-
ve. 
Pán Rolín, so svojim kolegom previedli deti salašom a ukázali 
im správnu techniku dojenia oviec. Veľkým zážitkom pre deti 
bolo, že si aj samé mohli dojenie skúsiť. Rozdelili sa do dvoch 
skupín a súťažili, ktorá skupina viac nadojí. 
Potom sledovali ukážku výroby ovčieho syra a žinčice, pričom 
tiež pomáhali. Po dobre odvedenej práci nasledovala pre-
chádzka prírodou po trase, ktorú pre nás pripravila pani Ro-
línová. Každá skupina sa vypravila iným smerom po zelených 
a žltých značkách. Deti na vyznačenej trase, jej jednotlivých 
stanovištiach, spoznávali rôzne druhy stromov. 
Víťazná skupina zapálila vatru a nechýbalo ani opekanie špe-
kačiek a oddych na drevených húpačkách.
Za súťaživosť a snahu dostali deti od manželov Rolínových 
plyšové hračky a veľkú tortu v tvare srdca.
Na záver si deti ešte prezreli stajňu s jazdeckými koňmi. Na zá-
žitky zo salaša budú deti ešte dlho spomínať a nezabudnú ani 
na ochotných manželov Rolínovcov, ktorým aj takto vyslovujú 
úprimnú a srdečnú vďaku. 
Ďakujeme aj vedeniu Považskej cementárne, a.s. za poskyt-
nutie autobusu. 

Kolektív 3.B s triednou učiteľkou 
Mgr. M. Balážovou 

NÁPADITÉ A CELKOM OJEDINELÉ PODUJATIE
Jarná časť súťaže od-
štartovala už 29. októbra 
minulého roku, kedy sa 
predohrávalo 1. jarné 
kolo. Svojím víťazstvom 
na pôde mužstva, odkiaľ 
sa body často nenosia, 
si zverenci trénera Jaro-
slava Vojteka pootvorili 
dvierka do V. ligy. Ďalším 
dôležitým krokom bola 
poctivá a náročná zimná 
príprava pred jarnou čas-
ťou súťaže, ktorá odštar-
tovala 1. apríla. Pred nami 
boli súboje na ihriskách 
našich najväčších súpe-
rov Ilavy a Udiče. Chlapci 
doviedli oba súboje do 
víťazného konca a mô-
žeme konštatovať, že ani 
jedno z dvojice týchto 
mužstiev neprejavilo takú 
snahu o postup ako naši 
futbalisti. A tak 4 kolá 
pred koncom môžeme 
povedať, že cieľ pre tento 

JEDNOU NOHOU V PIATEJ LIGE
ročník sme naplnili. Vo 
zvyšných zápasoch Lad-
ce – Horovce, Visolaje 
– Ladce, Ladce – Dulov 
a Papradno – Ladce po-
trebujeme ešte 3 body 
na definitívu. Ani naše 
mužstvo sa nevyhlo slab-
ším výkonom, čo však 
bolo zrejme poznačené 
skutočnosťou, že musia 
vyhrať za každú cenu 
a diváci naviac očakávajú 
vysoké víťazstvá. Záujem 
o futbal zo strany divákov 
stúpol, čo je odrazom 
dobrých výsledkov. Verí-
me, že situácia sa nezme-
ní ani v budúcom ročníku 
a že kroky fanúšikov 
budú naďalej smerovať 
na ihriská, na ktorých 
budú naši hráči bojovať 
o body a uchytenie sa vo 
vyššej súťaži. 

F. G.

Po uzávierke Ladeckých zvestí večer 27. 
mája sme dostali správu, že po víťazstve 
nad Horovcami 5:1 sme získali 58 bodov, 
čo 3 kolá pred koncom súťaže znamená, 
že postup TJ Cementáreň Ladce do 5. ligy 

je  istý.

Dalšie číslo 
Ladeckých 
zvestí výjde 
9. augusta 

2007.


