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Ladce a Tunežice sú najmenej od 14. storočia úzko spojené 
s Košeckým hradom. Najstaršia zmienka o ňom je z roku 1272 
a posledná z roku 1671, keď cisárske vojská hrad zbúrali, majetok 
prepadol v prospech kráľa a panstvo sa presťahovalo do Košece. 
Až Pavol Motešický premiestnil sídlo do Ladiec, keď v roku 1747 
postavil kaštieľ. 
Najstarším známym písomným údajom oTunežiciach je listina 
z roku 1397, podľa ktorej sa obec pod názvom Tuniuk na zákla-
de rozhodnutia kráľa Žigmunda dostáva do majetku košeckého 
panstva. Ďalším z viacerých majiteľov bol v 15. storočí vojvodca, 
obľúbenec cisára Blažej Maďar, ktorý Tunežice daroval ilavskej 
fare. 
Prvá zmienka o Ladcoch je z roku 1472. Matej Korvín daruje de-
dinu Ledcze Ladislavovi Podmanickému, majiteľovi bystrického 
panstva. Posledné výskumy hovoria o tom, že niekedy v 15. sto-
ročí (ešte pred rokom 1472) Štefan Lieskovský – Kassay získal 
Ladce a ďalšie obce do svojho majetku. 
Ani ďalší osud Ladiec v panstve Košece nebol priamočiary. Ma-
jetok bol viackrát kráľovský, potom ho vlastnila rodina Lippay de 
Zombor, Štefan Zápoľský, jeho vdova Hedviga. Akési rozuzlenie 
a stabilita nastala po príchode Pavla Motešického (spolu s Il-
lešházym sa priženili do rodiny Lippay). Majetok sa rozdelil medzi 
týchto dvoch zemepánov. Potom Illešházy dal do zálohu svoju 
polovicu Motešickému. Odvtedy sa Motešického rod usadil v Lad-
coch na dvesto rokov. Posledný z tohto rodu (druhá polovica 19. 
storočia) mal sedem detí, ale ani jedno nezostalo v Ladcoch. Keď 
Karol Motešický v roku 1878 zomrel, kúpil už značne oklieštený 
majetok a kaštieľ barón Popper, ktorý ho dal ako veno dcére Je-
anette – manželke Adolfa Schenka. To je už história známa, to už 
sú dejiny i cementárne v Ladcoch, najvýznamnejšej zmene v eko-
nomickej, sociálnej a kultúrnej oblasti našej obce. 
Osud našich obcí v dvadsiatom storočí nebol jednoduchý. V rôz-
nych etapách tohto iste najbúrlivejšieho storočia v ľudských de-
jinách boli občania nielen svedkami, ale i účastníkmi politických, 
sociálnych, kultúrnych zmien, zažili výrazný pokrok i utrpenie, 
radostné udalosti i tragédie. 
Generácie za generáciami zanechávali po sebe stopy. Ladce 
i Tunežice menili svoj vzhľad, občania sa stávali vyspelejšími, 
náročnejšími. Tak sa život našich občanov pretransformoval do 
dnešnej podoby. 
Teraz, keď si pripomíname výročia prvej známej zmienky o na-
šich obciach si uvedomujeme, že najdôležitejšie je myslieť na 
prítomnosť a budúcnosť. Ale vieme i to, že sa musíme zamýšľať 
aj nad tým, odkiaľ sme vyšli, zaujímať sa o korene našej národnej 
a obecnej identity. 
Nie všetky obdobia v histórii našej obce boli prajné pre prostého 
občana. Prichádzali vojny, epidémie, živelné pohromy. Aj napriek 
tomu obec a občania už po celé stáročia jestvujú, sú životaschop-
ní a je isté, že ich čakajú úspešné a dúfame i pokojné časy. 

KOYŠOVE LADCE BUDÚ 19. OKTÓBRA
Celoslovenská súťaž v ume-
leckom prednese pôvodnej 
slovenskej ľúbostnej poézie pod 
záštitou Ministerstva školstva SR 
sa bude konať 19. októbra 2007 
v Dome kultúry Ladce. 
Vyhlasovateľmi súťaže sú, ako 
každoročne, Klub priateľov poé-
zie Pavla Koyša, Považské osve-
tové stredisko a Obecný úrad 
v Ladcoch. Spoluusporiadateľmi 
sú Spolok slovenských spisova-
teľov a Považská knižnica. 
Aj v tomto roku súťažia recitátori 
v troch kategóriách: 
- Žiaci 8. – 9. ročníkov ZŠ, ZUŠ, 

- Študenti SŠ, SOU a Gymnázií
- Dospelí občania
V tomto roku sa opäť pripra-
vuje Spomienkový večer, ktorý 
bude v znamení nedožitých 75. 
narodenín básnika Pavla Koyša. 
V programe vystúpia poprední 
slovenskí umelci, herci, speváci, 
hudobníci. Predpokladá sa aj 
„krst“ knižky venovanej Pavlovi 
Koyšovi a 10. výročiu založenia 
Klubu priateľov poézie Pavla 
Koyša. 
Pre účastníkov večera pripravili 
organizátori ochutnávanie vína. 

Dňa 19. septembra t. r. zasadalo 
obecné zastupiteľstvo, ktoré pre-
rokovalo viacero, pre občanov 
dôležitých záležitostí. 
Na začiatku schválili odpredaj 
obecných pozemkov občanom 
Petrovi Eliášovi (Vážska ulica) 
a Ištvánikovi Bohumilovi (Horné 
Ladce). Pozemky sú malých roz-
merov a súvisia s ich rodinnými 
domami. 
Potom poslanci schválili návrh 
firmy Drevopal na posunutie 
miestnej komunikácie v súvis-
losti s rozširovaním sa areálu 
firmy. Súčasnú komunikáciu 
nahradia novou, ktorú vybuduje 
firma Drevopal. Podmienkou 
je garancia, že firma Drevopal 
bude umožňovať firme Retux 
prístup cez areál firmy Drevopal. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
projekt investície do komplexnej 
rekonštrukcie siete verejného 
osvetlenia a obecného rozhlasu, 
ako i vstup obce do akciovej spo-
ločnosti Fin. m. o. s., a.s., ktorá 
komplexnú rekonštrukciu vykoná 
a bude zabezpečovať prevádzku 
osvetlenia, rozhlasu, vrátane údrž-
by a dodávky elektrickej energie. 
Práce firma prisľúbila vykonať 
do konca roka 2007. Finančné 
náklady bude obec splácať do 
roku 2021 prevažne z usporených 
prostriedkov na elektrickej ener-
gii, ktoré rekonštrukcia prinesie. 
Vzhľadom na to, že obec pripra-
vuje projekt prestavby základnej 
školy z prostriedkov európskych 
fondov, obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo otázku výberu orga-
nizácie, ktorá by žiadosť pre obec 
vypracovala. Poslanci sa zhodli 
na názore, že by to mala byť 
organizácia, kde je predpoklad 
úspešnosti prijatia projektu. 
Obecné zastupiteľstvo zrušilo 
uznesenie o príspevku obce na 
osadenie stĺpa vzdušnej elektric-

BOHATÝ PROGRAM SEP-
TEMBROVÉHO ZASADANIA

kej siete. 
Starosta predložil poslancom ná-
vrh dodatku nájomnej zmluvy 
Lesov Slovenskej republiky, 
ktoré majú v prenájme lesy pat-
riace obci Ladce v lokalite „Južná 
časť Butkova“. 
V prenájme ju majú od roku 
2001. Za celkovú výmeru 
45,6419 ha platia ročný nájom 
5 614 Sk. Súčasne zabezpečujú 
výkon lesníckych povinností 
riadneho hospodára v zmysle 
zákona č. 14/1994 Z. z. a LHP. 
Dodatok zmluvy zachováva pod-
mienky pôvodnej zmluvy a návrh 
na jej predĺženie do roku 2013. 
Poslanci návrh dodatku neschvá-
lili a žiadajú rokovať s Lesmi 
Slovenskej republiky o zvýšení 
nájomného. 
V ďalšom bode rokovania sta-
rosta opätovne predložil návrh, 
aby obec vykúpila pozemky za 
kaštieľom, nechala vypracovať 
urbanistickú zastavovaciu 
štúdiu a podľa nej pozemky roz-
parcelovala a odpredala záujem-
com. Cena pozemku by sa určila 
nákupnou cenou, za ktorú obec 
pozemky vykúpi plus náklady, 
ktoré obec vynaloží na geomet-
rické zameranie, rozparcelovanie 
a zhotovenie geometrických 
plánov jednotlivých parciel 
a ostatné administratívne úkony. 
Toto riešenie umožní budúcim 
stavebníkom získať pozemky za 
rozumnú cenu. Vcelku ide o asi 
18 parciel s rozmermi 20 metrov 
šírky a dĺžky od 40 do 75 metrov. 
Inžinierske siete vrátane prístu-
povej komunikácie bude zabez-
pečovať obec postupne podľa 
toho, v akom rozsahu sa stavba 
rozbehne. Obecné zastupiteľstvo 
návrh schválilo. Obec nemá záu-
jem na tejto akcii zarobiť, ide iba 
o vrátenie vložených investícií. 
(dokončenie na 2. strane)

535 610



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

BOHATÝ PROGRAM SEPTEMBROVÉHO ZASADANIA

Milé mamičky, ockovia a všetci naši 
priaznivci!
Aj Mimčo si cez prázdniny oddýchlo, 
my mamy sme nabrali nové sily a elán 
do práce. Takže od 13. 9. sa zase 
stretávame v našej herni. Zdá sa, že 
i tým najmenším detičkám už chýbal 
väčší kolektív rovesníkov a tak sa nás 
pri otváracej detskej diskotéke stretla 
celkom pekná kôpka rodiniek. Mamič-
ky priniesli domáce koláčiky, mliečne 
kokteily a iné dobroty. Všetci sme si 
prišli na svoje. 
Naše nové nápady sa premietnu i do 
programu, ktorý materské centrum 
chystá na najbližšie obdobie. Jesenné 
plody využijeme pri tvorivých diel-
ňach pre deti (27. 9.), kde budeme 
vyrábať gaštanových panáčikov (rodi-
čia s dostatočnou fantáziou ich môžu 
použiť pri rozprávaní rozprávok). 
Vzhľadom na väčší počet budúcich 
mamičiek pripravujeme počas októb-
ra 4 stretnutia psychoprofilaktickej  
prípravy. V rámci nich budeme cvičiť 
s rehabilitačnou sestrou, dozvieme sa 
všetko, čo nás zaujíma od gynekológa 
MUDr. P. Petrikowského, priblížime, 
ako prebieha pôrod v Ilavskej nemoc-
nici (a za čo) a tiež niečo o utišujú-
cich prostriedkoch v tých najťažších 
chvíľkach, keď sa bábo derie na svet. 
Záujemkyne sa môžu prihlásiť na tel. 
č.: 0903316751.
Mesiac október je i mesiacom úcty 
k starším, preto jedno z našich stretnutí 
bude venované starým rodičom. Pred 
jesennými prázdninami sa tvorivo vy-
žijeme pri vykrajovaní tekvíc a Sviatok 
všetkých svätých, dušičiek i halloween 
skúsime našim deťom priblížiť ako 
sviatky svetiel lampiónovým sprievo-
dom 31. 10. a zakončíme ho v priesto-
roch centra pri horúcom čaji. 
November bude naplnený tvorivými 
dielňami a pripomínaním si tradícií 
Martina a Ondreja. Plánov má centrum 
veľa, avšak k ich realizácii musia pri-
spieť hlavne mamičky samy. Zápasíme 
s nedostatkom vlastného času a tak 
s nádejou čakáme príchod stabilnej 
pracovníčky, o ktorú sme požiadali 
úrad práce, a ktorá by mala začať 
cielenejšiu starostlivosť o centrum už 
1. októbra. Ak sa nám to podarí, bude 
môcť centrum ostať otvorené častejšie 
než doteraz (v súčasnosti sú otváracie 
hodiny utorok od 9:00 do 12:00 a od 
15:00 do18:00, v popoludňajších ho-
dinách aj vo štvrtok). 
O všetkých aktivitách informujeme 
vopred cez obecný rozhlas i plagáty. 
Tešíme sa na každú mamičku i die-
ťatko, ktorí nás navštívia hoci len pre 
oddych a zabavenie sa v nepriaznivom 
počasí, alebo aj chtivých zapojiť sa do 
organizácie niektorej aktivity. Napriek 
tomu, že nič za odmenu nedostanete, 
bude vás hriať pocit z dobre vykonanej 
práce a z potešenia iných mamičiek. 

MIMČO V JESENI

Treba stále zdôrazňovať, že robí-
me separovaný vytriedený zber ko-
munálneho odpadu. Teda zberový 
dvor nie je smetisko, ale úložisko 
vybraných druhov odpadu, ktoré 
sa tam vytriedené ukladajú tak, 
aby boli použité pre ďalšie spra-
covanie, či ako druhotná surovina 
alebo palivo. Teda ide o systém, 
kde sa vytriedený odpad posúva 
na ďalšie spracovanie a tak vzniká 
jeho recyklácia ako najsprávnejší 
spôsob zbavenia sa odpadu. 
Príkladom dokonalej recyklácie je 
samotná príroda. K tomuto vzoru 
sa musí približovať aj ľudská spo-
ločnosť, ak si nechce celkom zničiť 
svoje životné prostredie a tým aj 
samu seba. Možno si pomyslíte, 
že sú to zbytočne patetické slová, 
že jednotlivec aj tak moc nezmôže, 
že jeden malý zberový dvor nič 
neznamená. Ide však o princíp, 
o to, aby každý začal sám od seba, 
aby sme dokázali zvládnuť stále 
konzumnejší spôsob života, ktorý 
zákonite prináša stále viac odpa-
du, pretože spotrebiteľské sprá-
vanie sa každého z nás ovplyvňuje 
všemocný trh a ten potom diktuje 
všetkým. Ide o uzatvorený bludný 
kruh výroby a spotreby, ktorý môže 
viesť k nekontrolovateľnému hro-
madeniu odpadu. Ak by sa odpad 
nevracal späť do prírody, zaplavil 
by celú zem. Cieľom prevádzky 
zberového dvora je teda minima-
lizácia zmesového komunálneho 
odpadu a zvyšovanie obsahu 
triedeného, určeného na ďalšie 
spracovanie a využitie. 
Zberový dvor vám umožňuje ukla-
dať zdarma niektoré druhy odpadu. 
Podmienkou je, aby ste prijali pra-
vidlá, ktoré sú na prevádzku dvora 

PO DVOCH MESIACOCH ZBEROVÉHO DVORA
Dňa 11. júla t.r. sa v Ladcoch začala prevádzka zberového dvora 
vytriedeného komunálneho odpadu. Odvtedy prešli dva mesiace 
a poučení praxou postupne dolaďujeme ďalšie veci. V každom 
prípade sme presvedčení, že sme začali dobrú vec a pred 
okolitými obcami máme určitý náskok. Svoje skúsenosti získali 
a stále získavajú aj naši občania.

stanovené. 

Keď si prax vyžiada, prevádzka sa 
môže predĺžiť. 
Druhy vytriedeného odpadu
Sklo, papier, plasty, kovový šrot, 
pneumatiky, akumulátory, elektro-
spotrebiče, veľkorozmerné odpady 
– nábytok, sanitárne predmety 
a pod. Do zberového dvora patrí 
aj biologicky rozložiteľný odpad 
(tráva, burina).
Jednotlivé zložky odpadu budete 
odkladať podľa pokynov zodpo-
vedného pracovníka obecného 
úradu, ktorý je v horeuvedených 
hodinách vždy v zberovom dvore. 
Neukladajte teda odpad pred brá-
nu dvora. 
Plastické fľaše treba ukladať do 
vriec pomačkané. Dá sa to jedno-
duchým spôsobom: po odskrutko-
vaní fľašu zmačkáme, zrolujeme 
a opäť uzavrieme. Vákuum fľašu 
udrží v takomto tvare. Aj textilný 
odpad ukladáme do vriec. Vrecia 
vždy uväzujeme. 
Keď sa nazbiera dostatočné množ-
stvo jednotlivých komodít odpadu, 
zmluvní partneri si ho odoberajú na 
ďalšie spracovanie. 
Obec sa snaží zbaviť vás vášho 
odpadu, za ktorý ste zodpovední 
takým spôsobom, ktorý je v budúc-
nosti jedine možný. Je to moderný, 
inteligentný spôsob, ktorý je etický 
a enviromentálny. Prosíme vás, 
aby ste sa podľa toho k tomuto 
problému stavali. 

Ing. arch. Ján Remo
Ing. Ľ. Zahradníková

Potom starosta predložil návrh 
na kúpenie nového traktora. 
Aj keď obec nemá dostatok 
finančných prostriedkov, musí 
hľadať spôsob, ako tento trak-
tor obstarať, pretože ten, ktorý 
teraz obec vlastní, je v súčas-
nosti na hranici bezpečnosti. 
Obecné zastupiteľstvo dopo-
ručilo vykonať na jestvujúcom 
traktore odborný posudok a na 
jeho základe rozhodnúť o ďal-
šom postupe. 
Poslanci schválili bezplatný 
prenájom veľkej sály Domu 
kultúry Rádu milosrdných 

sestier sv. Vincenta z Be-
lušských Slatín na Silvestra 
2007.
Poslanci si vypočuli informáciu 
o havarijnom stave strechy 
na Dome kultúry a na budo-
vách Základnej školy i bilanciu 
financií obce do konca roka 
2007.
Odpoveď Železníc Slovenskej 
republiky na petíciu občanov 
vo veci plánovaného podcho-
du pod železnicou: požiadav-
kami sa budú zaoberať. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Narodené deti: 
Daniela Juríčková

Matej Bednár
Paulína Koišová
Ela Hudecová

Mária Kahaníková
Lukáš Bartoš
Michal Čilek

Vítame nových občanov 
a želáme im šťastné det-
stvo. Rodičom prajeme, 
aby mali radosť zo svojich 

potomkov. 

Zomreli: 
Anton Marguš (65)

Jozefína Kucharíková (77) 
Anna Kubičková (59)

Cítime smútok nad úmrtím 
našich spoluobčanov. Po-
zostalým vyslovujeme sú-
strasť nad nenahraditeľnou 

stratou ich najbližších. 
Občania Ladiec, najmä bý-
valí žiaci a spolupracovníci, 
so smútkom prijali správu, 
že 27. augusta zomrela 
bývalá učiteľka ladčianskej 
školy, pani Margita Žitvová, 

vo veku 84 rokov. 

Jubileá:
Dňa 6. októbra t. r. sa dožíva 
80 rokov Mária Habánková. 

55. výročie sobáša si pripo-
menú 4. novembra Štefan 
Kubran s manželkou Etelou, 

rodenou Klačkovou. 
50. výročie sobáša oslávia 
20. októbra Rudolf Fedor 
s manželkou Boženou, rode-
nou Královou a Pavel Eliáš 
s manželkou Vlastou, rode-
nou Faturovou (6. 11. t. r.).

Všetkým jubilantom praje-
me zdravie a ešte dlhé roky 
života v spokojnosti, porozu-

mení a láske.

Zástupcovia Obecného zastupiteľstva 
a SZPB spolu s KSS položili pri príle-
žitosti oslavy 63. výročia Slovenského 
národného povstania vence k pomníku 
padlých v druhej svetovej vojne. 
Slávnosť pokračovala v záhradnej 
časti hostinca Čierna hora zapálením 
symbolickej vatry a prejavom predse-
du SZPB Ing. Karola Horkého. Počas 
oslavy tradične účinkovala Ladčanka. 
Slovenské národné povstanie je a zo-
stane najväčšou udalosťou v moder-
ných slovenských dejinách. Preto patrí 
naša vďaka tým, ktorí na to nezabúdajú 
– organizátorom i účastníkom osláv.

OSLAVY VÝROČIA SNP

Prevádzkové hodiny: 
Utorok 10.00 - 12.00
Streda10.00 - 12.00 ,13.00 - 16.00
Štvrtok 10.00 - 12.00
Sobota 9.00 - 12.00



ŠTART LADČIANSKYCH ŠKÔL
1397 – Najstaršia písomná 
zmienka o Tunežiciach
1472 – Najstaršia písomná 
zmienka o Ladcoch
1663 – Turci napadli Tunežice 
a Ladce
1747 – Stavba barokového 
kaštieľa v Ladcoch
1760 – Posviacka kostolíka 
v Ladcoch
1813 – Najväčšia povodeň 
v histórii stredného Považia
1876 – Zriadenie obecnej školy 
v Ladcoch
1883 – Poštátnenie školy 
v Ladcoch
- Cez naše obce prešiel prvý vlak
- Založený ladčiansky has. zbor
1889 – Výstavba cementárne
1893 – Stavba prvej ladč. školy
1912 – Zriadenie Železničnej 
stanice v Ladcoch 
1913 – Postavili prvú školu 
v Tunežiciach
1914 – Gróf Degenfeld dal 
postaviť veľkú pílu
1920 – Vznik četníckej stanice
1921 – Vznik Komunistickej 
strany v Ladcoch - Dr. Neumann 
rozpredal panský majetok 
v Ladcoch a Tunežiciach
- Vznik dychovej hudby
- Vznik Robotníckej telocvičnej 
jednoty
1922 – Vznik Slovenskej ľudovej 
strany
- Elektrifikácia Ladiec
- Prvé premietanie filmov 
v ladčianskom kine
1925 – Založenie kláštora Rádu 
Milosrdných sestier sv. Vincenta 
z Pauly
1926 – Založenie obecnej 
knižnice
1929 – Nadstavba školy 
v Ladcoch
1930 – Vznik futbalového klubu 
v Ladcoch 
1932 – Narodil sa Pavel Koyš, 
slovenský básnik
- Začiatok výstavby vodnej 
elektrárne
- V Tunežiciach postavili obecný 
dom
1933 – Začiatok výroby 
hlinitanového cementu v tzv. 
bauxitke
1938 – Elektrifikácia Tunežíc
1939 – Asfaltovanie štátnej cesty 
cez Ladce a Tunežice
1942 – Výstavba 15 rodinných 
domov v Ladcoch
1944 – Zavraždenie 7 židovských 
občanov v ladčianskych horách
1945 – Nemecké jednotky 
vypálili Horné Ladce
- Na nádvorí cementárne 
popravili príslušníci nemeckej 
armády 19 občanov Ladiec

ROKY A UDALOSTI
- Oslobodenie Tunežíc a Ladiec 
(30. apríl)
1946 – Odhalenie pomníka 
padlým v druhej svetovej vojne
1947 – Elektrifikácia Horných 
Ladiec a zavedenie miestneho 
rozhlasu v obci
1950 – Za drastických okolností 
zrušili kláštor v Ladcoch 
a Misíjnu spoločnosť
- Založenie JRD v Ladcoch
1951 – V Ladcoch začali činnosť 
v Detských jasliach a Materskej 
škole
- V Tunežiciach založili Športový 
klub
1953 – Otvorenie Domu kultúry 
v Ladcoch
- Vznikol Zbor pre občianske 
záležitosti
1958 – Založenie JRD 
v Tunežiciach (v Ladcoch 
celoobecné JRD)
1966 – Začiatok pôsobenia 
Osobitnej učňovskej školy
1967 – Vznik Klubu mládeže 
v Závodnom klube
1969 – Začiatok výroby v novom 
závode cementárne
1971 – Otvorenie novej 
Materskej školy     
1973 – Začalo sa vyučovanie 
v novej Základnej škole
1975 – Otvorenie novej 
Osvetovej besedy v Tunežiciach
1976 –Zlúčenie obcí Ladce 
a Tunežice
1979 – V Tunežiciach otvorili 
Klub mládeže
1985 – Začiatok výstavby 
celoobecného vodovodu
1988 – Začiatok výstavby 
plynovodu v Ladcoch
- Elektrifikovali železnicu
1989 – Vznik Verejnosti proti 
násiliu
1991 –Tzv. malá privatizácia 
obchodov a služieb
1993 – Vznik Slovenskej 
republiky
1994 – Považská cementáreň sa 
stáva akciovou spoločnosťou
1995 – Postupná privatizácia 
Považskej cementárne
1996 – Začiatok prác na diaľnici 
D1
2000 – Slávnostne otvorili oba 
pruhy diaľnice (po Ladce)
- Nad obcou na Skalke postavili 
symbol Slovenska, dvojkríž
- Začala sa veľká rekonštrukcia 
a modernizácia Považskej 
cementárne, a.s.
2003 – Vyšla monografia 
„Ladce“
2004 – Ukončila sa plynofikácia 
Ladiec
- Dali do užívania nový Dom 
smútku

Ani začiatok tohto školského roka sa v našej materskej škole nezaobišiel bez už 
neodmysliteľných slzičiek. Slzičiek detí, ktoré prvýkrát prišli skúsiť „svet bez 
mamy a ocka“, ale aj sĺz mamičiek, ktoré „opúšťali“ svoje ratolesti. 
Príchodom dieťaťa do materskej školy nastáva v jeho živote veľký zlom. Začí-
na sa prispôsobovať určitým pravidlám, spoznáva nových ľudí, hľadá si prvých 
priateľov, učí sa rešpektovať svoje okolie, buduje si vlastné sebavedomie. 
Začína sa formovať jeho osobnosť, osobnosť plnohodnotného človeka. 
Materská škola ako inštitúcia zaradená do siete škôl a školských zariadení má 
povinnosť podieľať sa na výchove detí v predškolskom veku. Verím, že naša 
MŠ spĺňa všetky tieto požiadavky. V minulom roku sme pripravovali pre vstup 
do ZŠ 27 detí. Začiatok školského roka v MŠ sme sa snažili deťom spríjemniť 
esteticky pripraveným prostredím. Vďaka sponzorskej pomoci R. Jendrola, P. 
Svádu, odbornej pomoci F. Markuša, M. Grmana a L. Chovanca bol upravený 
školský dvor včas. Vymenené sú drevené časti na lavičkách, detskom kolotoči, 
na hojdačkách, pieskoviskách. 
O estetickú stránku interiéru MŠ sa postarali učiteľky školy. 
Školský rok sme otvorili 3. septembra 2007. Pracujeme v 4 triedach so 72 
deťmi. 
1. trieda – najml.vek. sk. – 18 detí (Jana Pikálková, Šárka Adamcová)
2. trieda – stred. vek. sk. – 18 detí (Alena Kukučková, Andrea Kotrasová)
3. trieda – najst. vek. sk. – 17 detí (Táňa Kukuliašová, Anna Grmanová)
4. trieda – najst. vek. sk. – 19 detí (Irena Gajdošíková, Alena Svádová)
V pedagogickom kolektíve nastali zmeny. J. Slávikovú, ktorá u nás pracovala 2 
roky (zastupovala G. Zahradníkovú, ktorá je na MD), nahradila učiteľka Šárka 
Adamcová. Obom prajem, aby sa im na novom pracovisku darilo. 
O zdravú a chutnú stravu sa v našej MŠ naďalej starajú: vedúca ŠJ – Renáta 
Mikušková a kuchárky – Emília Martišová, Anna Ľahká. 
Na čistotu a hygienu v celej MŠ dohliadajú: školníčka – Alena Janíková, upra-
tovačka Božena Kubranová. V práčovni MŠ pracuje Alena Beňáková a Katarí-
na Kósová. Verím, že aj tento školský rok prinesie veľa nového a zaujímavého 
pre deti v našej MŠ. Budeme sa snažiť, aby sa naša práca odzrkadlila vo výsled-
koch vašich detí.                                                                      Táňa Kukuliašová

riad. MŠ

72 DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

Základná škola v Ladcoch začína školský rok 2007 - 2008 so 242 žiakmi. 
V ročníkoch 1. – 4. je 118 detí a v ročníkoch 5. – 9. je 124 žiakov. 
Vedenie školy ani učitelia sa nezmenili. Riaditeľkou je Mgr. Monika Fábryová, 
zástupkyňou riaditeľky Paed.Dr. M. Hatoková a výchovnou poradkyňou Mgr. 
B. Majtánová. 
Triednictvo v škole rozdelili takto: 
1. A (Mgr. B. Majtánová), 2. A (Mgr. V. Králová), 3. A (Mgr. I. Lysáková), 4. 
A (Mgr. J. Šelingová), 4. B (Mgr. M. Balážová), 5. A (Mgr. A. Nováková), 6. A 
(Ing. L. Dideková), 7. A (Mgr. I. Šištíková), 8. A (Mgr. T. Struňák), 8. B (Mgr. 
J. Hajduková), 9. A (Mgr. J. Ondruška).
Ďalší vyučujúci Mgr. M. Tapušíková, Mgr. M. Pučkovicová a Ing. J. Plevan sú 
bez triednictva. Aj v tomto školskom roku bude mať Školský klub dve oddele-
nia. O jeho chod sa starajú J. Gabková a A. Mužíková. V tomto školskom roku 
je v klube 67 detí. Dnes vás oboznámime aj s ostatnými pracovníkmi v škole: 
L. Huňačková je ekonómka, J. Belko školník, B. Kurtišová, F. Kurtišová a J. 
Makasová upratovačky. V školskej jedálni je vedúcou R. Mikušková. Pre 151 
stravníkov varia J. Kumanová (hlavná kuchárka) a D. Ďurikovičová s Ľ. Ab-
rahámovskou. Žiaci Základnej školy v Ladcoch majú možnosť uplatniť svoje 
záujmy v krúžkoch mažoretky, anglický jazyk, francúzsky jazyk, počítačový, 
športové hry, rozhlasový, výtvarný, matematicko-logický, matematický pre 2. 
stupeň, dramatický, strelecký, basketbalový, kultúrno-spoločenský a floorball.

STABILIZÁCIA UČITEĽSKÝCH KÁDROV

V školskom roku 2007 - 2008 sa v Odbornom učilišti internátnom celkový počet 
žiakov zaokrúhlil na rovných 200. V druhom ročníku je teraz 67 a v treťom 46 
učňov.  Najviac je už tradične záhradníkov (37), nasledujú murári (29), kuchári 
(27), maliari (26), stavebný zámočník (22), stolári a služby a domáce práce (po 
20). Najmenší počet majú v odbore krajčírstvo (16 dievčat a 3 chlapci).
Počet pracovníkov - zamestnancov v Odbornom učilišti internátnom v Ladcoch 
je 73. Z toho je 42 pedagogických zamestnancov v škole a 6 pedagogických 
zamestnancov v internáte. Ostatných zamestnancov, ktorí sa starajú o chod 
učilišťa je 25.

DO OUI NASTÚPILO 87 PRVÁKOV
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PRÍSTREŠOK NA TUNEŽICKOM CINTORÍNE
Prístrešok pri Dome smútku v Tu-
nežiciach bolo potrebné vybudovať 
už dávno, pretože pohrebné obrady 
sa vykonávajú vonku pred budovou 
a v prípade nepriaznivého počasia 
smútočný obrad nepríjemne rušili 
dážď alebo sneh. 
Stavba sa realizovala celá z dreva, 
klasickou tesárskou technológiou. 
Obrysové rozmery strechy prístrešku 

Z HISTÓRIE OBCE
V dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia, až do roku 
1950, boli Ladce strediskom Misíjnej spoločnosti. 
V roku 1927 pre ňu pred kaštieľom – kláštorom postavili osobitnú 
budovu. Hlavnú zásluhu na tom mal vtedajší provincionál páter 
lazarista Jozef Danielik. Od roku 1942 na jeho miesto vymenovali 
Jozefa Hutyru, ktorý bol súčasne aj direktorom Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky na Slovensku.

sú 6,5 x 6,5 m. Na pokrytie strechy 
bol použitý kvalitný kanadský bitu-
menový šindeľ a oplechovanie je 
z pozinkovaného plechu. 
Celkové náklady na prístrešok boli 
182 000 Sk. Stavbu urobila štvorica 
tesárov p. Didek a spol. 
Veríme, že stavba prístrešku bude 
občanom Tunežíc slúžiť dlhé roky 
k ich spokojnosti. 

Hokejbalové družstvo TJ Tatran 
Ladce sa opäť pripravuje na 
sezónu 2007 - 2008. Hru každú 
sezónu skvalitňujú a dosahujú 
lepšie výsledky. 
Hokejbalové družstvo TJ Tatran 
Ladce pozostáva z týchto hráčov: 
Slavomír Mrážik, Michal Košťál, 
Mário Filiač, Jozef Pastierik, 
Ondrej Habánek, Peter Martinák, 
Pavol Matuščin, Erik Mrážik, Pavol 
Leskovianský, Andrej Murárik, 
Tomáš Martinák, Simon Stantien, 

Martin Eliaš, Marek Martinák, Filip 
Gallo, Michal Bezecký. 
Zápasy hokejbalovej ligy sa 
konajú pravidelne každú sobotu 
alebo nedeľu na hokejbalovom 
ihrisku v Pruskom. 
Srdečne pozývame všetkých 
športových fanúšikov, aby nás 
prišli podporiť v našom snažení 
o čo najlepšie umiestnenie sa 
v rebríčku hokejbalových družstiev 
a reprezentácii obce Ladce.

Hokejbalisti sa hlásia o slovo

Naši hasiči na pohárových súťažiach
Družstvo žien ladčianskeho DHZ sa zúčastnilo v Záblatí na súťaži 
O pohár primátora mesta Trenčín. Skončili v strede poľa – na 5. mieste.
Vo Vydrnej sa konal XXV. ročník súťaže O putovný pohár tamojšieho 
DHZ. Družstvo žien skončilo deviate.
12. ročník súťaže o putovný pohár starostu obce v Predmieri zastihol 
našich chlapcov v dobrej forme. Vo svojej kategórii boli druhí, za 
prvým Kysuckým Novým Mestom. Ženy na tej istej súťaži z dvanástich 
družstiev boli piate. 
Najúspešnejšie boli dorastenky, ktoré na súťaži O pohár starostu 
v Stupnom porazili o celé štyri sekundy druhé dorastenky z Jasenice. 
Ženy boli na tej istej súťaži štvrté.

Turisti na Sivom vrchu (1805 n. m.)
22. septembra t. r. turisti zo ZO ZTŠČ pri cementárni v Ladcoch 
uskutočnili turistický pochod cez Západné Tatry. 
Zo 46 účastníkov trasu od Hút cez Biele skaly na Sivý vrch a ďalej cez 
Ostrú (1763 m n. m.) a Babky (1566 m n. m.) a do Súlovca absolvovalo 
43 ladčianskych turistov. Trasa pochodu merala asi 20 kilometrov a prialo 
jej prekrásne počasie. Najviac však na nás zapôsobila fantastická 
príroda. 
Ďalšie turistické akcie sú plánované až na rok 2008.

Ing. Jozef Remo

Futbalisti striedavo
Futbalové súťaže ročníka 
2007 – 2008 sa pre dorast 
začali už 11. septembra t. 
r., pre ostatných o týždeň 
– dva neskoršie. Výsledky sú 
striedavé, ale podľa reálnych 
predpokladov. Rekapitulácia 
doterajších výsledkov, včítane 
23. septembra, je takáto:
Muži – 5. liga
V. Uherce – Ladce 1:2, Ladce 
– Kočovce 1:2, Prečín – Ladce 
2:2, Ladce – Selec 5:1, Podolie 
– Ladce 3:1, Ladce – Kamenec 
1:1, Ladce – Nováky 4:1, Nová 
Ves – Ladce 2:1. Po týchto 
výsledkoch sú zo 16. mužstiev 
na 7. mieste s 11 bodmi.
Dorast – 5. liga
Ladce – Nitrianske Pravno 
3:4. Chynorany – Ladce 3:
3, Ladce – Pov. Teplá 5:1, 
Košeca – Ladce 5:1, Ladce 
– Horné Ozorovce 2:0, Zem. 
Kostoľany – Ladce 3:4, 
Streženice – Ladce 1:0, Ladce 
– Sebedražie 1:0. Ladce sú na 
6. mieste, so ziskom 13 bodov. 

V súťaži hrá 16 družstiev. 
Starší žiaci – krajská súťaž 
– sever
T. Stankovce – Ladce 1:0, 
Ladce – Ilava 0:2, Domaniža 
– Ladce 1:4, N. Mesto C 
– Ladce 2:0, Ladce – Bošany 
4:1, AS Trenčín C – Ladce 1:3, 
Ladce – Podolie 3:0.
Z 12 družstiev sú naši žiaci so 
ziskom 12 bodov na 3. mieste.
Mladší žiaci – 1. trieda
Ladce – Dubnica C 3:4, N. 
Dubnica B – Ladce 1:14, 
Ladce – Led. Rovne C 21:0, 
Ladce – L. Rovne B 5:0, Ilava 
– Ladce 0:6, Košeca – Ladce 
1:15.
V súťaži hrá 9 družstiev. 
Ladčianskí mladší žiaci sú 
zatiaľ na 2. mieste so ziskom 
15 bodov. 
TJ Tatran Tunežice
Hrajú v III.A triede, kde je 11 
mužstiev. Po 7 zápasoch sú na 
6. mieste so ziskom 12 bodov, 
keď vyhrali 4 zápasy a prehrali 
3-krát.

Stolní tenisti v 4. a 5. lige
Vzhľadom k tomu, že do okresných súťaží sa prihlásilo 
26 družstiev, vytvorili sa dve ligy: piata a šiesta po 13 
účastníkov. Tak sa stalo, že i „B“ družstvo Ladiec, ktoré 
skončilo v 6. lige na 4. mieste, získalo právo štartu v 5. 
lige. Dôvodom bolo aj to, že stolnotenisový klub Slovan 
Považská Bystrica nechcel mať v 5. lige dve družstvá 
(prihlásili družstvo „C“ do 6. ligy).
Obe naše družstvá majú v novom ročníku k dispozícii týchto 
hráčov: Jozef Hrehor, Vladimír Hromek, Juraj Kalus, Pavol 
Kalus ml., Kvasnica Dušan, Jozef Letko, Vladimír Letko, Ivan 
Malacha, Eva Michalcová, Anton Popelka, Viliam Popelka, 
Vladimír Sikora, Miroslav Sňahničan.

4. liga
29.09.07 Veľké Uherce B - Ladce
 Otrhánky – Ladce
6.10.07 Dubnica B – Ladce
 Nová Dubnica B – Ladce
20.10.07 Ladce - Nové Mesto B
 Ladce - Trenčín B
27.10.07 TTC Pov. Bystrica E - Ladce
 Lazany C – Ladce
3.11.07 Ladce – Oslany
 Ladce - Bystričany B
17.11.07 Slovan PB – Ladce
1.12.07 Ladce – Dolná Maríková
 Ladce – Lysá
15.12.07 Ladce – Otrhánky
 Ladce – Veľké Uherce B
12.01.08 Ladce – Nová Dubnica B
 Ladce – Dubnica B
1.2.08 Ladce – Lazany C

5. sates liga
28.09.07 Nová Dubnica C – Ladce B
05.10.07 Ladce B – Dubnica C
12.10.07 Pružina – Ladce B
19.10.07 Ladce B – Domaniža
26.10.07 Dolná Maríková B – Ladce B
02.11.07 Ladce – Bel. Slatiny
09.11.07 Dolné Kočkovce – Ladce B
16.11.07 Ladce B – Zliechov
23.11.07 Slovan P. Bystrica B – Ladce B
30.11.07 Pruské – Ladce
07.12.07 Ladce B – voľno

14.12.07 TTC P. Bystrica F – Ladce B
04.01.08 Ladce B – Záriečie
11.01.08 Ladce B – N. Dubnica C
18.01.08 Dubnica C – Ladce B
25.01.08 Ladce B – Pružina
01.02.08 Domaniža – Ladce B
08.02.08 Ladce B – Dol. Maríková B
15.02.08 Bel. Slatiny – Ladce B
22.02.08 Ladce B – Dol. Kočkovce
29.02.08 Zliechov – Ladce B
07.03.08 Ladce B – Slovan P. Bystrica B
14.03.08 Ladce B – Pruské
28.03.08 Ladce B – voľno
04.04.08 Ladce B – TTC P.B. F
11.04.08 Záriečie – Ladce B

 Ladce – TTC Pov. Bystrica E
9.2.08 Bystričany B – Ladce
 Oslany – Ladce
23.2.08 Ladce – Slovan Pov. Bystrica
8.3.08 Lysá – Ladce
 Dolná Maríková – Ladce


