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Dňa 30. mája 2007 na za-
sadaní obecného zastupiteľ-
stva na základe odporúčania 
hlavného kontrolóra obce 
rozdelili prebytok hospodáre-
nia za rok 2006 tak, že 10% 
pôjde do rezervného fondu 
(256 000 Sk), 660 000 Sk 
na splátky úveru a 1 645 000 
Sk ako kapitálové príjmy r. 
2007. 
Jednou z investičných akcií, 
ktoré treba urobiť, je autobu-
sová zastávka „pri Sabovi“, 
prípadne aj výmena druhej 
zastávky (pri AMV), aby 
boli rovnaké. Rekonštruk-
cie sa urobia dodávateľsky 
za 200 000 Sk a druhá za 
150 000 Sk. 
Potom poslanci schválili 
odmeny poslancom, ktorí 
sú členmi pre výber ponúk 
a komisie pre verejné ob-
starávanie. Odmeny budú 
rovnaké, ako majú ostatní 
členovia komisií - 200 Sk za 
zasadanie. Členovia komi-
sie pre vyhľadávanie ponúk 
dostanú túto sumu za výber 
jednej ponuky. 
Na návrh starostu potom 
členovia obecného zastu-
piteľstva schválili odpredaj 
pozemku parc. č. KN 16 k. 
ú. Ladce pre stavbu predajne 
potravín v Ladcoch. Jednota 
Trenčín začala pripravovať 
projekty. Presnú výmeru 
predávanej plochy a cenu 
prerokujú poslanci neskôr. 
Ing. J. Koyš, zástupca sta-
rostu, predložil návrh, aby sa 
urobil výber dodávateľa na 
údržbu výpočtovej techniky 

POSLANCI ROZDELILI PREBYTOK HOSPODÁRENIA
na obecnom úrade. Doteraz 
sa údržba vykonávala iba 
príležitostne, väčšinou iba pri 
poruchách. Opravy dosiahli 
takú cenu, že by bolo renta-
bilnejšie kúpiť techniku novú 
(počítače, tlačiareň a pod.).
Prenajímateľ Internet Fortu-
na, Dom kultúry požiadal po-
volenie na zriadenie letnej te-
rasy na ploche pred domom 
kultúry pri prístavbe. Terasa 
by mala spevnenú plochu 
s konštrukciou (zakrytou). 
Poslanci žiadosť schválili 
v rozmeroch maximálne 50 
m2 a cenu za prenájom 1 000 
Sk mesačne. 
Potom prerokovali stavbu 
prístrešku na cintoríne 
v Tunežiciach a rozhodli, 
aby realizácia bola urobená 
dodávateľským spôsobom 
z dreva. 
V rámci určenia priorít pre in-
vestičné akcie sa zabezpečí 
dodávka pitnej vody v Zá-
hradnej ulici do bytových do-
mov, ktoré doteraz používajú 
studňu a tiež napojenie do 
bytoviek, ktoré sa idú v tých-
to priestoroch stavať. Obec-
né zastupiteľstvo schválilo 
realizáciu vetvy verejného 
vodovodu od hlavného hyd-
rantu po Dom kultúry. 
Ing. Jaroslav Koyš informoval 
o rokovaní s Ing. Kozákom 
zo Správy ciest ohľadom 
osadenia dopravných zna-
čiek a prepadnutých vpustí 
na štátnej ceste. Zástupca 
správy ciest prisľúbil opravy 
v takom rozsahu, ako je 
treba.

Na 3. strane o zbernom dvore 
komunálneho odpadu

V  tomto  roku  si  pripomíname  dvadsiate  výročie  vydávania 
Ladeckých zvestí. Takmer nepretržite vydával Miestny národný 
výbor a potom Obecný úrad spravodajcu miestnej samosprávy 
s obsahom, ktorý zaujímal väčšinu občanov. Určite tých, ktorí 
mali na srdci dianie v obci – cítili sa občanmi Ladiec. 
Rok 1987 však nie je ani zďaleka rokom, kedy vyšli prvé tlačo-
viny, ktoré sa vtedy nazývali dedinské noviny. V roku 1958 ich 
v Ladcoch vydávali na podporu zakladania celoobecného JRD. 
V  roku  1962  začal  terajší  redaktor  Ladeckých  zvestí  vydávať 
dvojtýždenník Nový život a potom Ladecký cementár s celoo-
becným obsahom. Ladecký cementár vychádzal mesačne na 16 
stranách viacfarebne. Tlačil sa vo vlastnej tlačiarni Závodného 
klubu. Niektorí dnešní takmer šesťdesiatnici si iste spomínajú, 
keď ako žiaci noviny skladali i distribuovali. 
V roku 1987 MNV začal vydávať dvojmesačník Ladecké zvesti, 
ktorý plnil úlohu informátora o tom, čo sa v obci udialo alebo 
pripravuje, správy zo zasadania obecného zastupiteľstva, z čin-
nosti organizácií a spolkov, škôl a pod. 
V deväťdesiatych rokoch sa menila štruktúra, koncepcia, formy 
i redaktori až do roku 1998, odkedy spravodajca vychádza pra-
videlne v dnešnej podobe. 
Myslíme  si,  že  aj  v  budúcnosti  budú  občania  takýto  spôsob 
informácií  potrebovať,  aby  sa,  takpovediac,  veci  úradné  stali 
verejnými. 
Redakcia  uvažuje  o  niektorých  zmenách,  ktoré  sa  týkajú  cel-
kovej podoby Ladeckých zvestí – teda obsahu, grafiky a najmä 
distribúcie. 
Do ďalších rokov prajeme tvorcom obsahu, grafiky i tlače a naj-
mä čitateľom mnoho úspechov. 

Redakcia
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27. júna 2007 sa zišli poslanci obec-
ného zastupiteľstva, aby prerokovali 
dôležité opatrenia týkajúce sa znač-
ného množstva občanov Ladiec. 
RNDr. Branislav Lipták predložil 
návrh webovej stránky obce Ladce. 
Aktualizáciu údajov bude zabez-
pečovať RNDr. Branislav Lipták, 
aktualizáciu za obec Ing. Jaroslav 
Koyš. 
Obec Ladce v rámci výberového 
konania oslovila 4 projektové kan-
celárie na vypracovanie architekto-
nickej štúdie na rekonštrukciu areálu 
Základnej školy so začlenením MŠ 
do jestvujúceho areálu ZŠ.
Návrh do súťaže zaslala iba jedna 
projektová kancelária. Ostatné zo 
súťaže odstúpili. Za projektovú 
kanceláriu LUKA z Považskej Bys-
trice, prišiel návrh projektovej do-
kumentácie prezentovať Ing. arch. 
Vrbica, projektant. Jestvujúce dielne 
budú prestavané na Materskú školu. 
Obecné zastupiteľstvo predložený 
návrh berie na vedomie. Následne 
bude podpísaná zmluva a projekt 
bude dopracovaný s doplnením 
o rozpočet, aby sa obec mohla uchá-
dzať o prostriedky z európskych 
fondov. Na návrh starostu obce 
poslanci zrušili obecnú radu. Prevlá-

DISPOZIČNO  -  PREVÁDZKOVÉ  ZMENY 
V DOME KULTÚRY

dal názor, že v rade prerokovávali 
jednotlivé body duplicitne. 
Na návrh okresného prokurátora 
poslanci zrušili Všeobecne záväzné 
nariadenie o usmernení podnikateľ-
skej a obchodnej činnosti na území 
obce Ladce. 
Potom poslanci schválili navýšenie 
rozpočtu v kapitole ZPOZ, položka 
kultúrne podujatia o 35 000 Sk. 
Na zasadaní zastupiteľstva sa zú-
častnil zástupca spoločnosti RAEM 
Consulting, s.r.o. Považská Bystrica 
Marián Šaradín, ktorý oboznámil 
poslancov s návrhom na rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia v obci. 
Spoločnosť vypracuje návrh zmluvy 
na základe predložených údajov 
obce. Návrh bude následne predlo-
žený poslancom na schválenie. 
V ďalšom bode prerokovali návrh 
na pristúpenie obce k mikroregiónu 
Magura – Strážov. Poslanci vyslovili 
názor, že pre Ladce by bolo výhod-
nejšie vytvoriť región na Považí. 
Preto návrh na mikroregión Magura 
– Strážov zamietli. 
Finančná komisia dala návrh na 
vyradenie hmotného investičného 
majetku na základe súpisu č. 1/2007. 
Poslanci návrh schválili. 

(dokončenie na 2. strane)
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Narodené deti:
Zuzana Kušnierová

Andrej Turza
Alex Kršík

Stanislava Ragulová
Petra Hatnančíková
Adela Pavlačková

Vanessa Kandráčová
Zdenka Kukuliašová

Deťom želáme zdravie a 
tešíme sa s rodičmi prírastku 

do rodiny.

Zomreli: 
Rozália Koišová (86)
Eduard Dezort (78)
Milan Bystrický (64)
Anton Janešík (80)

Alžbeta Ďurošková (66)
Ing. Miroslav Daňo (45) 

Dňa 11. júna t.r. tragicky 
zahynul žiak Odborného 
uč. internátneho v Ladcoch 

Vlasttimil Kasl (17).
Pozostalým vyslovujeme 
sústrasť s presvedčením, že 
tí, ktorí navždy odišli, zostanú 

v našich spomienkach. 

Jubileá
 2. augusta sa 80 rokov 

dožila Anna Hriadelová
19. septembra bude mať 85 

rokov Rudolf Marguš
Želáme im mnoho zdravia 

spokojnosti.

Potom poslanci schválili predaj pozem-
ku pod garáž Ľubošovi Prekopovi, ul. 
J. Kráľa 464. Starosta predložil návrh 
na zriadenie vstupných tabúľ do obce 
s erbom obce. Vhodné by bolo zakúpiť 
aj reklamné predmety, ktorými by sa 
odmeňovali žiaci, dôchodcovia a ďalší 
občania. Poslanci schválili zhotovenie 
vstupných tabúľ a uložili predsedovi 
kultúrnej komisie predložiť návrh na 
reklamné predmety. Predseda TJ Tatran 
Cementáreň Ladce Ing. Jaroslav Koyš 
predložil žiadosť o poskytnutie ďalších 
priestorov v dome kultúry pre klubové 
priestory futbalového klubu. Futbalový 
klub postupom do vyššej súťaže musí za-
bezpečiť samostatný priestor pre rozhod-
cov, priestor pre hlásateľňu a tiež WC pre 
divákov. Zo súčasne dostupných priesto-
rov TJ vie vyriešiť priestor pre rozhodcov 
a hlásateľňu. Je potrebné ešte vyriešiť WC 
pre divákov. Starosta predložil návrh, 
aby boli uvoľnené priestory kuchyne 
v prístavbe a tieto boli dané po úpravách 
futbalovému klubu. Priestory podľa vy-
jadrenia predsedu nie sú vhodné pre TJ 
a vyžadovali by si dosť vysoké finančné 
náklady na prestavbu. Predseda Ing. Koyš 
predložil návrh, že TJ by lepšie vyhovovali 
priestory v prízemí prístavby, t.j. terajšia 
pamätná izba a ďalšie miestnosti. Tieto 
priestory by dostatočne zväčšili priestory 
klubovne a boli prístupné po malej pre-
stavbe aj z priestorov terajšej klubovne. 
Starosta obce následne na predložený 
návrh predsedu TJ Ing. Koyša predložil 
návrh na dispozično-prevádzkové zmeny 
v dome kultúry. Starosta v rámci tohto 
bodu navrhol, aby priestory knižnice boli 
presťahované do prístavby domu kultúry 
do súčasných priestorov reštaurácie. 
Kaviareň s kuchyňou by sa presťahovala 
do jestvujúcich priestorov knižnice. 
Práce by boli vykonávané v jesennom až 
zimnom období svojpomocne s pracov-
níkmi obce, prípadne odborné práce by 
vykonali firmy. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo dispo-
zično-prevádzkové zmeny v dome kultúry 
a to presťahovanie priestorov knižnice 
s priestormi kaviarne na poschodí. Juraj 
Letko, poslanec, informoval poslancov 
o výberovom konaní na rekonštrukciu 
detského ihriska v Ladcoch. Poslanci 
prijali uznesenie, v ktorom schválili do-
dávateľa projektu od firmy Zepelín, sumu 
100 000 Sk. S týmto projektom sa bude 
obec uchádzať o príspevok v projekte 
Konto orange. Ján Suchár odstúpil pre 
zdravotné dôvody z členstva v kultúrnej 
komisii. Na jeho miesto poslanci schválili 
Alenu Hudákovú. 
V rámci programu júnovej schôdze ešte 
vystúpili poslanci Ing. J. Koyš o čistení 
potoka, ku kontrole smetných nádob, zbe-
rovom dvore a propagácii separovaného 
zberu v školách.

DISPOZIČNO  –  PRE-
VÁDZKOVÉ ZMENY V DK
(dokončenie z 1. strany)

Odborné učilište internátne v Ladcoch už 
v minulosti niekoľkokrát informovalo širokú 
verejnosť o realizácii projektu cez Európsky 
sociálny fond s názvom: Program prípravy 
handicapovaných žiakov na trh práce spo-
jený s nácvikom rôznych zručností. Cieľom 
projektu bolo napomôcť žiakom učilišťa pri 
uplatňovaní sa na trhu práce prostredníc-
tvom získavania a rozvíjania pracovných 
schopností, zručností a sociálnych kom-
petencií. Účastníci projektu mali možnosť 
v rámci odbornej praxe pracovať vo firmách 
v blízkom okolí školy. Priamo vo výrobnom 
procese mohli konfrontovať vedomosti 
a zručnosti získané v škole s požiadav-
kami, ktoré na nich kládli potencionálni 
zamestnávatelia. Žiaci sa taktiež zoznámili 
s problematikou zamestnávania občanov 
so zníženou pracovnou schopnosťou 
a v tejto súvislosti bola významná návšteva 
chránených pracovísk v Trenčianskom regi-
óne. S veľkým záujmom sa stretla aktivita, 
v rámci ktorej žiaci rozvíjali svoju digitálnu 
gramotnosť. Zážitkovou formou si osvo-
jovali aj sociálne zručnosti potrebné pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami, ktoré 

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND
UKONČENIE  PROJEKTU

napomáhajú pri vyhľadávaní zamestnania. 
Cieľovou skupinou boli žiaci 2. a 3. ročníka 
vo všetkých učebných odboroch. Spolu 
to bolo približne 123 žiakov. Úspechom 
projektu je aj skutočnosť, že spolupracu-
júce firmy boli spokojné s kvalitou našej 
práce a je vysoko pravdepodobné, že časť 
odbornej praxe budeme u nich vykonávať 
aj v budúcnosti. Poďakovanie za úspešnú 
realizáciu projektu nepatrí len projektovému 
tímu, ale aj všetkým pedagogickým zamest-
nancom Odborného učilišťa internátneho 
v Ladcoch, ktorí pochopili, že čerpanie 
finančných prostriedkov cez ESF v rámci 
zmysluplného projektu napomôže v ko-
nečnom dôsledku všetkým zúčastneným 
stranám: žiakom, rodičom, škole, ale aj 
budúcim zamestnávateľom a v konečnom 
dôsledku obohatí aj prácu pedagógov 
o nové výzvy v ich ďalšej práci. 
Záverom chcem poďakovať aj redakcii 
Ladeckých zvestí za možnosť pravidelného 
informovania širokej verejnosti o priebehu 
projektu. 

PaedDr. Vladimír Hromek
expert pre publicitu

Starosta obce Ing. arch. Ján Remo prijal v obradnej miest-
nosti obecného úradu úspešných futbalistov TJ Tatran ce-
mentáreň Ladce pri príležitosti ich postupu do V. ligy. 
Na  slávnostnom  prijatí,  ktoré  pripravila  kultúrna  komisia 
obecného  zastupiteľstva  sa  okrem  úspešných  futbalistov 
zúčastnili členovia výboru TJ na čele s prezidentom Ing. Ja-
roslavom Koyšom a celý realizačný tím. Starosta obce po-
ďakoval za vynikajúcu reprezentáciu obce a jej zviditeľnenie 
na  strednom Považí.  Rovnako  všetkým,  ktorí  sa  o  postup 
zaslúžili a sponzorom poďakoval Ing. Jaroslav Koyš. 
Na záver odovzdali futbalistom ďakovné listy a spomienko-
vé darčeky. 

ZASLÚŽENÁ  POZORNOSŤ

Podobne ako v mnohých iných obciach 
oslavovali aj členovia Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých v Lad-
coch Deň matiek. Táto 70 – členná 
organizácia, ktorú už po celé desaťročie 
vedie jej predseda Štefan Kováčik je 
vďačná svojmu výboru i predstavite-
ľom obce, ktorým v ich duši prevažuje 
sociálne cítenie. 
Do 160 prítomných z Ladiec, Do-
maniže, Sverepca, Beluše, Ilavy, 
Hornej Poruby, Lúk a Púchova prijalo 
pohostinnosť domácej organizácie 
v Ladcoch. 
Komornú atmosféru tohto stretnutia 
umocnil svojim prejavom k prítomným 
ženám podpredseda ladčianskeho 
výboru Milan Rafaj. Potom dychová 
hudba Ladčianka, vedená Liborom 
Kvasnicom, nám zahrala i zaspievala to 
najlepšie zo svojho repertoáru. Ten, kto 
netancoval, si aspoň vypočul piesne 
v podaní speváčiek Magdy Kvasnicovej 
a Aničky Adamcovej. 

LIST O ČINNOSTI SZZP
Prestávku sme využili na rozhovor 
so zástupcom odborov Považskej 
cementárne, a.s. Milanom Černotom, 
ktorý nám priblížil sociálny program 
fabriky, ktorý môže byť ukážkovým aj 
pre ostatné podniky. Dozvedeli sme 
sa aj o každoročnej súťaži v prednese 
ľúbostnej poézie a prózy na počesť bás-
nika - rodáka z Ladiec - Pavla Koyša. 
Napokon sme s vďakou prijali pozvanie 
od predsedov ZO SZZP Domaniža, 
Sverepec a Ilava na ich akcie letných 
dní. Novozvolený predseda organizácie 
v Hornej Porube Milan Staňo si za 
pomoc obecného úradu a ostatných 
členov trúfa zabezpečiť jedno pose-
denie a výstup na horu Ničovú. Do 
tejto kategórie patrí i výstup s ilavskou 
SZZP na Vápeč, ktorý je od roku 1993 
národnou prírodnou rezerváciou. 
Budeme sa tešiť i o rok, priatelia, lebo 
od vás je cítiť nefalšovaný náboj vzá-
jomnej lásky a porozumenia. 

Skrátené z listu Jaroslava Šulíka

Po dlhom čase bolo opäť v lad-
čianskom parku počuť smiech 
a vidieť usmiate deti. Čože sa 
tam dialo? To si len deti Zá-
kladnej školy, učni Odborného 
učilišťa internátneho v Ladcoch 
a Gymnázium Považská Bystrica 
spojení projektom Bršlen, (ktorý 
sa uskutočňuje vďaka podpore 
spoločnosti Tipos, a.s. a Nadácii 
pre deti Slovenska v rámci granto-
vého programu Stierame rozdiely) 
pripravili pre ostatných množstvo 
rôznych aktivít pod názvom Roz-
právkový park. 
Všetko odštartoval usmiaty ujo Mi-
kuláš. Detičky si vyskúšali odkliať 
začarovanú cestičku, na ktorej 
bolo veľa odpadu, popritom nav-
štívili ježibabu, čertíka i Červenú 
čiapočku. Mohli sa vydať k od-
vážnym lukostrelcom, kde strieľali 
nielen z luku, ale aj z kuše. Medzi 
adrenalínovejšiu aktivitu patrili vy-
soké laná a možno i vozenie
na fúrikoch a skákanie vo vreci. 
Najväčšiu radosť mali z maľova        
(dokončenie na 4. strane)

ROZPRÁVKOVÉ  BYTOSTI 
V  LADČIANSKOM  PARKU



Zberný dvor slúži na dočasné uskladnenie 
komunálneho odpadu (nasledujúce komo-
dity neznečistené škodlivinami), ktorý môžu 
občania Ladiec a Tunežíc bezplatne priviesť. 
Občania môžu celoročne využívať ukladanie 
zdarma rôznych oddelených zložiek komu-
nálneho odpadu. Triedia sa iba komodity, 
na ktoré máme zmluvných odberateľov, 
podľa vopred uzavretých zmlúv: sklo, 
papier, plasty, železný šrot, opotrebované 
pneumatiky, batérie, akumulátory, elek-
trické a elektronické zariadenia (práčka, 
chladnička, televízor, monitor, žiarivky 
s obsahom ortuti...), biologický rozložiteľný 
odpad, veľkoobjemový (nadrozmerný) ko-
munálny odpad (umývadlo, skriňa, váľanda 
...). Podľa zákona 24/2004, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch 
(bod 43 § 18 ods. 3) sa dňom 1. januára 
2006 zakazuje zneškodňovať biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov 
vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej 
zelene na pozemkoch právnických osôb, 
fyzických osôb a občianskych združení, ak 
sú súčasťou komunálneho odpadu (spaľo-
vanie, skládkovanie).
„Zelený“ bioodpad (bioodpad z domác-
nosti, napr. vznikajúci pri príprave jedál, 
t.j. šupky z ovocia a zeleniny, zo záhrad, 
vznikajúci pri údržbe verejnej zelene, napr. 
pokosená tráva a orezané konáre, z cintorí-
nov, parkov) sa nesmie:
- dávať do smetných nádob a veľkokapa-
citných kontajnerov rozmiestnených v obci 
(pri sezónnom i bežnom zbere)
- ukladať na čierne skládky.

RIEŠME  SPOLOČNE  PROB-
LÉM  KOMUNÁLNEHO  ODPADU
V súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a s budovaním systému hospodárenia 
s odpadmi v Ladcoch a zlepšením stavu životného prostredia na území obce je zriadený 
zberný dvor triedeného zberu komunálneho odpadu. Zberný dvor sa nachádza na ulici P. 
Koyša (za cintorínom) v Ladcoch. Lokálny systém spočíva v uskutočňovaní zberu po do-
mácnostiach. Obyvatelia prichystajú pred svoje domácnosti vytriedené zložky, ktoré sa včas 
oznámia prostredníctvom rozhlasu. Podstatou donáškového systému je zberný dvor, kam 
môžu obyvatelia sami priniesť ďalej uvedené druhy vyseparovaných komodít.

Jedno z riešení je založiť si vlastné kompos-
tovisko. Obraciame sa najmä na občanov 
žijúcich v rodinných domoch, ktorí majú 
priestor na vytvorenie malého komposto-
viska, aby zvyšky zeleniny, ovocia, odpadov 
z kuchyne, lístie, posekanú trávu, podrvené 
konáre použili na vytvorenie kompostu. 
V zmysle tohto zákona je potrebné burinu  a 
trávu aj z cintorína ukladať počas prevádz-
kovej doby na zberný dvor. 
Kompostovaním spoločne dosiahneme, 
že znížime množstvo odpadov, ušetríme 
peniaze za odvoz a likvidáciu odpadov, 
zároveň získame kvalitné hnojivo pre 
svoju záhradku a pomôžeme životnému 
prostrediu. 
„Čierne skládky“ sú celospoločenským 
problémom. Stretávame sa s nimi aj 
v iných obciach. Treba začať od seba 
a nebáť sa poukázať na porušovateľov 
zákona – zatváraním očí pred týmto nedu-
hom poškodzujeme sami seba. Peniaze na 
likvidáciu čiernych skládok vlastne platíme 
my všetci. Na druhej strane tvorbou týchto 
„umeleckých diel“ vo voľnej prírode najviac 
ohrozujeme životné prostredie (najmä 
pôdu a podzemnú vodu). Čierne skládky 
sa týkajú aj občanov, ktorí prestavujú svoj 
rodinný dom a odkladajú stavebnú suť 
na obecné priestranstvo. Je potrebné sa 
o dočasnom uložení dohodnúť s obecným 
úradom, alebo na čísle 4628455. V prípade 
nerešpektovania nakladania s komunálnym 
odpadom v súlade so zákonom budú voči 
občanovi vyvodené sankcie. 

Ing. Ľ. Zahradníková

TERMÍN SEPAROV-
NÉHO ZBERU 

(uskutočnený  po 
domácnostiach):

- papier 10.10.2007
- sklo 12.09.2007
- plastové fľaše 13.07. 
2007, 10.08.2007, 
10.09.2007, 08.10.2007, 
07.11.2007, 06.12.2007
- kovový šrot 14.11.2007

P R E V Á D Z K O V Ý 
ČAS  ZBEROVÉHO 

DVORA: 
Pondelok: zatvorené
Utorok:  10.00 – 12.00 hod
Streda:  10.00 – 12.00 hod     

13.00 – 16.00 hod
Štvrtok:  10.00 – 12.00 hod
Piatok:    zatvorené
Sobota:  9.00 – 12.00 hod

Turistický oddiel Združenia technických a športových činností v Ladcoch 
organizoval 9. júna t.r. 25 kilometrovú trasu (za krásneho počasia) od 
Uhrovca cez Jankov vŕšok, vrch Rokoš (1010 m n. m.) do Nitrianskeho 
Rudna. Bola to pomerne náročná trasa, ale 36 turistov ju zvládlo dobre. 
Dňa 14. júla t. r. cieľom ladčianskych turistov boli Kremnické vrchy. I te-
raz 42 účastníkom prialo počasie. Prešli vrchy od Krahúľ, cez Skalku, 
Zlatú studňu (1266 m nad m.), Tri kríže do Kremnice. Bola to 25 kilomet-
rová menej náročná trasa. Cestou sa zastavili v Čičmanoch. 
Ostatná tohoročná túra sa koná 22. septembra v Tatrách. 

Ing. Jozef Remo

PO DVOCH TÚRACH EŠTE DO TATIER

V školskom roku 2006/2007 na-
vštevovalo Základnú školu 242 
žiakov. Prospelo 235, priemernou 
známkou „1“ prospelo 32 žiakov. 
Pokarhanie triedneho učiteľa do-
stalo 5 žiakov, od riaditeľky školy 
11 žiakov. 
43 žiakov dostalo pochvalu tried-

SLÁVNOSTNE  ZAKONČILI  ŠKOLSKÝ  ROK
neho učiteľa a riaditeľky školy 
za výborný prospech, správanie 
a vzornú reprezentáciu školy. 35 
žiakov dostalo knižnú odmenu, 
11 detí bolo za odmenu na náv-
števe v Poľsku. Tým najlepším 
sa dostalo odmeny aj od starostu 
obce Ing. arch. Jána Remu.

Na slávnostnom zakončení školského 
roka zhodnotila riaditeľka Základnej 
školy Mgr. Monika Fábryová aktivity 
žiakov takto: „Zúčastnili ste sa mno-
hých vedomostných a športových 
súťaží a získali ste na nich výborné 
umiestnenia. Škola v spolupráci s va-
šimi rodičmi, obcou, ale aj s inými 
inštitúciami pripravila pre vás veľa 
zaujímavých podujatí – maškarný 
bál, oslava jari – zanášanie Moreny, 
Deň slniečok – MDD s názvom Roz-
právkový les, deň Dunaja, výchovné 
koncerty, divadelné predstavenia, 
mikulášske a vianočné večierky. 
Nezabudli sme ani na šport. Súťažili 
ste v rôznych športových disciplínach 
na deň športu, videli ste a aj sami na-

ZHRNUTIE   AKTIVÍT
cvičovali prvky kick boxu, zúčastnili 
ste sa mnohých rôznych športových 
súťaží. Poďakovanie vám patrí nielen 
za reprezentáciu školy ale aj za prácu, 
ktorú ste vykonali v škole, najmä čo 
sa týka úpravy okolia školy. Vďaka 
sponzorovi sme vysadili ruže na plo-
che pred pavilónom „A“. Členovia 
projektu Bršlen za pomoci žiakov 
z odborného učilišťa vytvorili ďalší 
oddychový kútik. Zamestnanci les-
nej správy v rámci projektu Stromy 
poznania, za pomoci žiakov 1. – 4. 
ročníka vysadili 5 základných drevín 
typických pre Slovensko a vytvorili 
nám malé arborétum. Aktivít počas 
roka bolo veľmi veľa a verím, že ste 
sa pri nich dobre zabavili.“

NOVÁ KOSAČKA
Obec  kúpila novú kosačku Husqvarna 
ZTH 5223 za 387 903 Sk (s DPH). 
Kosačku obstarali výberovým konaním 
z firiem M. Šupa V. Kostolany, Adacom 
Žilina, Kozák Husqvarna – Dolná 
Breznica. 
Kosačka má mohutný nosný rám, 
odolné kosiace zariadenie, výkonný 
hydraulický systém. Rýchlosť kosenia 
je do 19 km/hod. Veľké zadné kolesá 
umožňujú veľké manévrovacie 
možnosti. 

ZAUJÍMAVÉ ČÍSLA
Daň z nehnuteľností bola pre rok 2007 
vyrúbená na tieto plochy  chotára 
Ladce: 338,7 hektára ornej pôdy, 
305 ha trvale trávnatých porastov, 28 
ha záhrad. Najviac plochy zaberajú 
lesy 443,1 hektárov. Ďalej sú v obci 
zastavané plochy a nádvoria 57,7 ha, 
stavebné pozemky 4,6 ha, rybníky 
– vodné plochy 1,2 ha a ostatné plochy 
116,6 ha. Celkom je to 1290,89 ha. 

ZAZNAMENALI SME
ZABRÁŇME VANDALIZMU

Neprejde ani týždeň bez toho, aby 
sme nezaznamenali nejaký prípad 
vandalizmu na zberovom dvore. Aj 
keď sú stanovené prevádzkové hodiny 
na zberovom dvore, ešte stále máme 
„neznámych návštevníkov“ za účelom 
ničenia obecného majetku. 
Nemali by sme byť k obecnému majetku 
ľahostajní, ak sme svedkami takýchto 
činov. Možno by pomohla lepšia 
spolupráca a všímavosť a v prípade, že 
uvidíte takéto nezmyselné ničenie, dajte 
podnet, aby im to len tak neprešlo. 
Nezabudnite zavolať na č. t. 4628455 
(môžete zostať v anonymite).

NÁBOR DO DIVADLA
Nábor do novovzniknutého 
Ladčianskeho divadla „Laus aeterna“ 
bude v Dome kultúry Ladce 26. 
augusta 2007 o 16.00 hod. 
Prihlásiť sa môžu deti, mládež aj 
dospelí. 
Tešíme sa na všetkých!

Ľudová strana HZDS a Slovenská národná koalícia pripravili 20. júla t. r. tra-
dičnú Vatru zvrchovanosti, pri príležitosti 15. výročia vyhlásenia zvrchovanosti 
Slovenska. 
Účinkovala Dychová hudba Ladčanka, vystúpili fujaristi bratia Štefánikovci 
a poriadatelia pripravili občerstvenie pre všetkých účastníkov. 
Ladčianske hody spestril koncert dychovej hudby Ladčanky, ktorá zabávala 
značný počet prítomných pri reštaurácii Kopyto. 
Kultúrno-športová komisia obecného zastupiteľstva ešte v tomto roku pri-
pravuje v októbri Jesenné slávnosti. V novembri pri príležitosti 610. výročia 
prvej písomnej zmienky o Tunežiciach a 535. výročia prvého známeho zápisu 
o Ladcoch bude slávnostné zhromaždenie. V decembri to budú ľudové zvyky 
na Luciu, vianočné rozhlasové relácie a na konci vítanie Nového roka 2008.

OSLAVY  A  KULTÚRNE  PODUJATIA
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Prípravu na novú sezónu začali hráči pod vedením trénera Ja-
roslava Vojteka 10. júna. Zo zmenami v kádri sa zatiaľ neráta. 

DO NOVEJ SEZÓNY

S mužstvom sa z hráčov, ktorí skončili v doraste, pripravuje len Jakuš. Marko-
vič je do konca augusta na brigáde v ČR a Filiač, ktorému skončilo hosťovanie, 
dal prednosť Streženiciam. Po zranení začal trénovať Michal Habánek, ktorý 
pauzoval celú jarnú časť. Do prípravy sa zatiaľ nezapojili Hromka, ktorý je po 
operácii kolena a mužstvo bude oslabené aj o J. Pagáča, ktorý odchádza hrať 
do Rakúska. V úvodných 5 kolách bude chýbať Marián Habánek, ktorý bol 
za predchádzajúci ročník vyhodnotený ako najlepší hráč  oblasti. Nový ročník 
futbalových súťaží odštartuje 12. augusta s výnimkou žiakov, ktorí začínajú 
o týždeň neskôr, t.j. 19.8.2007.                                                        Ing. F. Gach

DOSPELÍ
12.08.07 V.Uherce – Ladce
19.08.07 Ladce – Kočovce
26.08.07 Prečín – Ladce
29.08.07 Ladce – Selec
02.09.07 Podolie – Ladce
09.09.07 Ladce – Kamenec
16.09.07 Ladce – Nováky
23.09.07 N. Ves n. V – Ladce
30.09.07 Ladce – Hor. Poruba
07.10.07 Púchov B – Ladce
14.10.07 Ladce – Oslany
21.10.07 T. Jastrabie – Ladce
28.10.07 Ladce – Z. Kostoľany
04.11.07 Brezová – Ladce
11.11.07 Ladce – V. Bielice

DORAST
12.08.07 Ladce – N. Pravno
19.08.07 Chynorany – Ladce
26.08.07 Ladce – P. Teplá
28.08.07 Košeca – Ladce
02.09.07 Ladce – H. Ozorovce
09.09.07 Z. Kostoľany – Ladce
16.09.07 Streženice – Ladce
23.09.07 Ladce – Sebedražie
30.09.07 N. Dubnica – Ladce
07.10.07 Ladce – Drietoma
14.10.07 Kanianka – Ladce
21.10.07 Ladce – Beluša

28.10.07 D. Kočkovce – Ladce
04.11.07 Ladce – H. Sŕnie
11.11.07 S. Turá – Ladce

STARŠÍ ŽIACI
19.08.07 T. Stankovce – Ladce
26.08.07 Ladce – Ilava
28.08.07 Domaniža – Ladce
02.09.07 N. Mesto C – Ladce
09.09.07 Ladce – S. Turá
16.09.07 AS Trenčín C – Ladce
23.09.07 Ladce – Chynorany
30.09.07 D. Vestenice – Ladce
07.10.07 Ladce – Plevník
14.10.07 H. Sŕnie – Ladce
21.10.07 Ladce – Brezová
28.10.07 Bošany – Ladce
04.11.07 Ladce – TTS Trenčín

MLADŠÍ ŽIACI
19.08.07 Ladce – Dubnica C
26.08.07 N. Dubnica B – Ladce
29.08.07 Ladce – L. Rovne C
02.09.07 Ladce – Brvnište
09.09.07 Ilava – Ladce
16.09.07 Ladce – L. Rovne B
23.09.07 Košeca – Ladce
30.09.07 Ladce – Bodina
07.10.07 Podmanín – Ladce

V hasičskom športe prinášali 
družstvá DHZ Ladce zo všetkých 
súťaží vynikajúce výsledky. 
V Košeckom Podhradí sa usku-
točnilo okresné kolo DHZ za 
účasti 15 družstiev. 
Naši muži boli mimoriadne 
úspešní, keď zvíťazili v disciplíne 
požiarny útok a v štafete boli tre-
tí. Po sčítaní oboch disciplín muži 
Ladiec zvíťazili pred Pruským, 
Mikušovcami a ďalšími druž-
stvami. 
Ženy DHZ Ladce boli zo všetkých 
zúčastnených družstiev najlepšie 
v disciplíne útok, v štafete druhé 
a po sčítaní bodov celkove tretie. 
Krajská súťaž DHZ sa konala 
v obci Koš. Naši muži tu skončili 
na 8. mieste. 
V Pruskom sa uskutočnil V. 
ročník súťaže mladých hasičov. 
Ladčianske dievčatá si vybojovali 
vynikajúce druhé miesto, chlapci 

VYNIKAJÚCE LETNÉ AKTIVITY HASIČOV
sa umiestnili na 9. mieste. 
Hasičská súťaž mládeže bola aj 
v obci Zbora. Výborne nás repre-
zentovali dievčatá aj chlapci. Obe 
družstvá skončili na 2. mieste. 
V Ladcoch pripravili miestni funk-
cionári 1. ročník súťaže žiakov 
o pohár DHZ Ladce. 
V kategórii dievčat zvíťazilo 
družstvo Ladiec pred Mikušov-
cami, Púchovom a Košeckým 
Podhradím. 
V kategórii chlapcov bolo pora-
die: Zliechov, Ladce (o 26 stotín 
sekundy horší čas), Púchov, 
Horovce, Tuchyňa, Dohňany, 
Mikušovce, Košecké Podhradie, 
Dúlov. 
Vďaka patrí všetkým, ktorí takto 
vynikajúco reprezentovali svoju 
organizáciu a obec. Osobitne 
oceňujeme organizátorskú prácu 
funkcionárov, ktorí pripravili 1. 
ročník hasičskej súťaže žiakov.

Je to už štyridsať rokov, čo sa 
v Ladcoch diali zaujímavé veci. 
Vybrali sme rok 1967, aby sme si 
pripomenuli, ako sme vtedy žili, 
čo sme urobili i neurobili. Najmä 
však preto, aby sme si nastavili 
zrkadlo a zamysleli sa nad kvalitou 
dnešného života. Pravda, nemožno 
porovnávať neporovnateľné a zby-
točná je aj akákoľvek nostalgia. 
Teda – aký bol rok 1967?
V Ladcoch sa konalo okresné kolo 
Puškinovho pamätníka. 
V kultúrnom dome sa konala 
okresná konferencia Akadémie 
vzdelávania. 
Autobus ZK absolvoval za rok 21 
zájazdov pre dospelých a 16 pre 
deti. Iba na veľtrh do Brna bolo 
11 zájazdov. 
Základná škola mala 520 žiakov. 
V odbornom učilišti prevzali do 
užívania Misíjny dom. 
Divadelní ochotníci zahrali pod 
režijným vedením Ferdinanda Bu-
šíka hru Radúz a Mahuliena. 
V ZK vystúpili profesionálni 
umelci, najmä divadlá z Martina, 
Banskej Bystrice a Prešova 13 krát. 
Videli sme aj operety Veselá vdova 
a Čardášová princezná.    
V Závodnom klube otvorili Klub 
mládeže. Vedúcim bol Jaroslav 
Koyš. V roku 1967 usporiadali 
kurz spoločenského tanca, tur-

LADCE V ROKU 1967
naje v šachu, volejbale, besedy 
s významnými športovcami, kurz 
strihov a šitia, rôzne výstavy. Klub 
mal svoje vyhradené miestnosti, 
stanovený program. Takmer denne 
boli v klube rôzne programy vzde-
lávacieho i zábavného charakteru. 
Pod vedením Ladislava Faturu 
a Dušana Sagana založili estrádny 
súbor atď. 
Družstvo mladých požiarnikov 
pod vedením Jozefa Mikušinca 
získalo titul najlepšieho družstva 
na Slovensku. 
Pod vedením Červeného kríža odo-
vzdalo krv 23 Ladčanov. 
Futbalisti TJ Tatran skončili v II. 
triede na poslednom mieste, ale ne-
vypadli, pretože súťaž sa rozšírila. 
V Ladcoch na príkaz „zhora“ zru-
šili zdravotné stredisko, odvoláva-
júc sa na novootvorenú nemocnicu 
v Ilave. 
V Horných Ladcoch, pod lomom, 
vybudovali požiarnu nádrž, ktorá 
slúžila aj ako kúpalisko. 
18 mesiacov v roku 1967-1968 bol 
vypustený kanál od Vodnej elek-
trárne. 
To nie je všetko. Bolo i veľa negatív, 
ale imponuje prístup stoviek obča-
nov – dospelých i mládeže k obci, 
kultúre, organizáciám. A ten počet 
žiakov!

V desiatom ročníku turnaja na pamiatku bývalého ladčianskeho futbalistu Pavla Petríka 
zvíťazila Beluša, keď vo finále hrala s Ladcami nerozhodne 3 : 3 a na pokutové kopy 4 : 3. 
Výsledky predchádzajúcich zápasov: Ladce – Košeca 2 : 0, Beluša – Ilava 3 : 1. V stretnutí 
o tretie miesto porazila Ilava Košecu 1 : 0.
Organizátorom Memoriálu Pavla Petríka bola ako každoročne TJ Tatran cementáreň a Že-
leznice SR.

10.  ROČNÍK  VYHRALA  BELUŠA

22.07.2007 sa konal tradičný futbalový turnaj, v ktorom si vo vzájomných súbojoch zmerali 
sily zamestnanci cementárne. V zápasoch o postup do finále nastúpili proti sebe družstvá 
výroby a údržby 0 : 1, stretnutie raj + baliareň – lom skončilo bez gólov a v penaltovom 
rozstrele mali lepšiu mušku lomári, keď zvíťazili 4 : 3. Na 3. mieste skončilo družstvo raj + 
baliareň po víťazstve 1: 3 nad výrobou. Netradičným víťazom sa stali reprezentanti lomu, keď 
po remíze 1 : 1 zdolali údržbu 4 : 2 na pokutové kopy. Vyvrcholením turnaja bol zápas výberu 
cementárov proti zamestnancom Prefy Topoľčany, ktorý skončil remízou 1 : 1.

Ing. F. Gach

STAVBÁRSKY TURNAJ

Ďalšie číslo vyjde 
5. októbra 2007.

(dokončenie z 2. strany)
nia obrázkov na múr, či kreslenia 
so zaviazanými očami alebo no-
hou. Samozrejme nechýbalo ani 
občerstvenie. 
Všetci, ktorí sa podieľali na prí-
prave programu, boli so svojou 
prácou veľmi spokojní. Dokázali, 
že naučené životné zručnosti sa 
dajú použiť v prospech ostatných. 
Vďaka patrí i Materskému centru 
Mimčo, Obecnému úradu v Lad-
coch, jeho kultúrnej komisii a dob-
rovoľníkom.        Lenka Dideková

ROZPRÁVKOVÉ  BYTOSTI 
V  LADČIANSKOM  PARKU


