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Komisia pre kultúru a šport obecného zastupiteľstva 
na svojom marcovom zasadaní prerokovala prípravu 
osláv, ktoré budú na konci apríla a na začiatku mája. 

Dňa 30. apríla 2008 (streda) si obvyklým spôsobom 
pripomenieme 63. výročie oslobodenia obce a zavraž-
denia 19 Ladčanov nacistami. Zástupcovia obce a SZPB 
položia vence k pomníku padlých v druhej svetovej voj-
ne. Začiatok je o 18.00 hodine. 

Dňa 1. mája 2008 (štvrtok) pred Domom kultúry bu-
dete svedkami druhého ročníka stretnutia občanov pri 
programe „Otvára sa máju brána“, v ktorom vystúpia 
mažoretky z Púchova. Prvomájové spomienky strednej 
a staršej generácii pripomenie dychová hudba Ladčan-
ka. 
Začiatok programu je o 16.00 hodine. V prípade ne-
priaznivého počasia sa program uskutoční v Dome 
kultúry. 

Na 11. mája 2008 pozýva starosta obce, Zbor pre obči-
anske záležitosti a Komisia pre kultúru a šport pri OZ 
všetky ladčianske matky do Domu kultúry pri príleži-
tosti Dňa matiek. Kultúrnym programom ich potešia 
deti z Materskej školy v Ladcoch, súbor Vršatec – se-
nior z Dubnice nad Váhom, zábavný program Turcer z 
Ilavy a tradične Ladčanka. Program sa začína o 15.00 
hodine.

POZVÁNKA NA OSLAVY

Dôstojné priestory dostala v Mesiaci knihy – marci 
obecná knižnica na poschodí prístavby Domu kultúry. 
Po takmer dvojmesačných stavebných a technických 
úpravách vstupného schodišťa, vstupných priestorov, 
bývalej kaviarne a priestorov kuchyne, ktoré v dobrej 
kvalite vykonali pracovníci obecného úradu sa knižnica 
presťahovala. 
Knižnica má nové police, osobitnú miestnosť ako štu-
dovňu s dobrým fondom náučnej literatúry, vrátane en-
cyklopédií. 
Estetické prostredie iste priláka nových čitateľov. Vedúca 
knižnice, pani Eva Riecka, Vás pozýva a oznamuje, že 
podmienky ani čas vypožičiavania sa nemení: pondelok 
a piatok vždy od 14.00 do 18.00 hodiny.

OBECNÁ KNIŽNICA V NOVÝCH PRIESTOROCH

Od apríla 2008 sa menia otváracie hodiny 
v Zberovom dvore takto: 

streda od 13.00 - 17.00 hod.
sobota od  9.00 - 12.00 hod.

ZMENA!

Na základe podnetu 
niektorých poslancov 
obecného zastupi-
teľstva prerokovali na 
zasadaní dňa 13. febru-
ára 2008 otázku výšky 
nákladov na odstra-
ňovanie komunálneho 
odpadu. Odvoz a jeho 
uloženie v smetných 
nádobách zabezpečuje 
pre obec Považská od-
padová spoločnosť. 
Napriek tomu, že táto 
spoločnosť ceny za 
svoje služby každý rok 
upravuje iba o inflačný 
nárast cien, niektorým 
poslancom sa táto cena 
zdá byť vysoká. Pozvaní 
zástupcovia Považskej 
odpadovej spoločnos-
ti objasnili poslancom 
tvorbu ceny, ktorá sa 
stanovuje na základe 
kalkulácie nákladov 
a primeraného zisku 
spoločnosti. Po dis-
kusii sa mnohé otázky 
vysvetlili a zástupcovia 
Považskej odpadovej 
spoločnosti prisľúbili 
predložiť obecnému 
zastupiteľstvu podrob-
nú kalkuláciu ceny, 
prípadne možnosť jej 
zníženia. 
Samozrejme, že obec 

POSLANCI O ODVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU
môže zmluvu vypove-
dať a zabezpečiť odvoz 
komunálneho odpadu 
iným vývozcom. Zá-
stupcovia Považskej 
odpadovej spoločnos-
ti však varovali pred 
unáhlenými a neuvá-
ženými krokmi, pre-
tože návrat obcí po 
neúspechu u iných 
vývozcov k Považskej 
odpadovej spoločnosti 
je už za menej výhod-
ných podmienok, ako 
bol pred týmto kro-
kom. 
Rovnako treba brať 
do úvahy vytváranie 
finančnej rezervy na 
budovanie nových 
úložísk odpadu, čo je 
investícia presahujúca 
možnosti nielen obce 
ale celého regiónu. 
Taktiež dohoda med-
zi obcami o výbere 
miesta úložiska býva 
veľmi zložitá a ťažká. 
Najlepšie predpokla-
dy pre riešenie celého 
komplexu likvidácie 
odpadu, ktorý bude 
narastať rastom život-
nej úrovne, majú sú-
kromné nezávislé pod-
nikateľské subjekty. 

(dokončenie na 2. strane)



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

V ďalšom bode rokovania obec-
ného zastupiteľstva sa Jozef Mi-
hálik vzdal funkcie predsedu 
komisie pre miestnu časť Tune-
žice z osobných dôvodov. Za-
stupiteľstvo na uvoľnené miesto 
schválilo Jána Abrahamovské-
ho.
Potom poslanci schválili územ-
ný plán centrálnej zóny obce 
Ladce, ktorý urbanisticky rieši 
zástavbu centrálnej časti obce 
od križovatky po Dom kultúry 
(tzv. pešiu zónu) okolo pripra-
vovanej stavby kostola.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
príspevok obce na opravu orga-
na v rímskokatolíckom kostole 
v Košeci vo výške 20 000 Sk.
Potom posudzovali žiadosť or-
ganizácie “Ľudia proti rasizmu” 
o bezplatný prenájom veľkej sály 
Domu kultúry na usporiadanie 
prednášky a koncertu. Poslanci 
v obave z možného vzniku škôd 
na majetku v DK a obci v prípa-
de útoku neonacistických sku-
pín žiadosti nevyhoveli.
V ďalšom rokovaní schválili 
výšku nájomného v budúcej ka-
viarni zriadenej v priestoroch 
bývalej knižnice na 10 000 Sk 
mesačne. Stavebné úpravy, kto-
ré bude chcieť nový nájomca vy-
konať v pôvodných priestoroch 
bude posudzovať a schvaľovať 
obecné zastupiteľstvo. Refun-
dácia schválených stavebných 
úprav bude započítaná v náj-
omnom.
Nová kaviareň by mala byť svo-
jím charakterom orientovaná na 
mládež a športový areál za Do-
mom kultúry. Veríme, že nový 
nájomca využije možnosti to-
hoto lukratívneho miesta a vy-
buduje zariadenie na kultúrnej 
úrovni. V prípade úspešnosti je 
možnosť postupne prenajať celý 
trakt včítane kina a vybudovať 
zariadenie ponúkajúce viaceré 
služby na zábavu.
Na záver zasadania obecného  
zastupiteľstva podala správu 
o kontrolnej činnosti za mesi-
ac január hlavná kontrolórka 
obce.

Ing. arch. Ján Remo
starosta

POSLANCI O OD-
VOZE KOMUNÁL-
NEHO ODPADU

(dokončenie z 1. strany)

Považská cementáreň, a. s. v Ladcoch patrí v cementárskom odbore k 
najlepším v strednej Európe a ako podnik medzi špičku slovenského 
priemyslu.
Úspechy ladčianskych cementárov vychádzajú z piatich základných pili-
erov, ktoré uplatňujú za ostatných desať rokov. Je to: 
- zvyšovanie úrovne výkonov,
- inovácie produktov a technológií,
- znižovanie palivovej a energetickej náročnosti,
- naplnenie enviromentálnych požiadaviek,
- rozvoj ľudských zdrojov ako najdôležitejšieho faktora v celom proce-
se.
Už roky pozorujeme, ako sa mení celá fabrika. Nielen na pohľad, ale 
predovšetkým v celej svojej technickej podstate.
Najväčšou investičnou akciou, ktorú v Považskej cementárni v súčas-
nosti realizujú, je modernizácia cementových mlyníc s použitím valco-
vého lisu. Po dohotovení budú tento systém používať ako prví na Slo-
vensku. Táto finančne náročná investícia podmieňuje ďalšie zvyšovanie 
výkonu a umožní mletie väčšieho objemu zmesových a kompozitných 
cementov. Z tohoto vidno, že vývoj sa nezastavuje ani teraz. Dodržiava-
nie horeuvedených zásad, priebežné stanovovanie priorít prináša trvalé 
úspechy. Znie to ako paradox alebo slovná hračka, ale najstaršia cemen-
táreň na Slovensku sa stala najmodernejšou - teda najmladšou. 
V roku 1969 pri dostavaní novej fabriky (i keď sa hovorilo o rekonštruk-
cii), zavedenia rotačnej pece sa kapacita pohybovala okolo 500 000 ton 
cementu ročne. Nezainteresovaného fascinujú množstvá blížiace sa dnes 
k miliónu ton. Zákazníka však nezaujíma vyrobené množstvo, ale kva-
lita.  A to je ten parameter, ukazovateľ, ktorý zaraďuje Považskú cemen-
táreň medzi cementársku elitu. Dôležitý je aj sortiment, ktorý umožňuje 
výber z rôznych pohľadov a požiadaviek.
V posledných rokoch, rok 2007 nevynímajúc, sa objavili na trhu nové 
ladčianske výrobky, ktoré nesú pečať ekologických cementov. V rámci 
tejto inovácie vyrábajú Chromatmin a Biocement. Významný trhový 
segment na slovenskom i zahraničnom trhu s obchodným označením 
Chromatmin poskytuje väčšiu možnosť ochrany zdravia pri práci a to 
bez zníženia tradičnej špičkovej kvality.
Od roku 2007 vyrábajú Portlandský zmesový cement CEM II/B-S /S-L/ 
32,5 R. Vyrábajú ho na základe všeobecnej požiadavky znižovať emisie 
CO2.
Často počujeme, že v dnešnej dobe je dôležité vyrábať, ale aby podnik 
fungoval, udržala sa zamestnanosť, ešte dôležitejšie je predávať. Dlhodo-
bá predajná stratégia ladčianskej cementárne vychádza z potrieb zákaz-
níka, resp. i z predvídania, ako by sa mohli tieto potreby v budúcnosti 
zmeniť. Teda, ako sa hovorí, držať ruku na tepne a potom prídu výsledky 
ako v Považskej cementárni.

MODERNIZÁCIA V CEMENTÁRNI POKRAČUJE

Zásadné zmeny  sa pripravujú 
na farme Ladce Poľnohospo-
dárskeho družstva, a.s., Košeca. 
V štádiu schvaľovania je výstav-
ba haly určenej na chov dojníc 
a teliat, ktorej súčasťou bude 
aj dojáreň. V novej hale budú 
umiestené dojnice z Ladiec a 
Košece. Na  ploche 4 521 m2 
budú chovať 400 dojníc a 80 
teliat. Predpokladaná produk-
cia mlieka je 2 800 000 litrov 
ročne. 
Investičný zámer umožní raci-
onálnejšie využitie  priestorov 
farmy, ktoré sa dosiahne asaná-
ciou doterajších dvoch, už ne-
vyhovujúcich objektov kravína. 
Začiatok výstavby sa plánuje na 
júl 2008 a ukončenie v decemb-
ri 2008. Celkové náklady budú 

NOVÁ HALA PRE DOJNICE V LADCOCH
asi 68 miliónov Sk. 
Obecný úrad v Ladcoch dostal 
komplexný zámer stavby haly 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na ži-
votné prostredie. V kapitole IV. 
tohoto zámeru sa hovorí aj o 
zdrojoch znečisťovania ovzdu-
šia, odpadových vodách, zdroj-
och tepla a zápachov, vplyv na 
prírodné prostredie a ďalšie 
oblasti, ktoré by mohli vplývať 
na život občanov. Všetky tieto 
údaje si občania môžu pozrieť 
na Obecnom úrade v Ladcoch 
(Helena Kvasnicová) a mať k 
nemu pripomienky.
O výstavbe nového moderného 
kravína vás budeme pravidelne 
informovať v Ladeckých zvesti-
ach.

Narodené deti:
Samuel Král

Cintia Izabela Mrvová 
Marianna Češková
Damián Brandibur

Všetkým narodeným de-
ťom a ich rodičom praje-
me spokojný a radostný 

život.

Zomreli:
Štefan Češko 70 r.
Pavel Janík 83 r.

Pozostalým vyslovujeme 
sústrasť a účasť 

v ich smútku.

Jubileá:

80. rokov:
80. rokov sa 10. mája t. r. 
dožíva Rozália Mužíková 
a 23. mája Jozef Zajac.

Želáme im v spokojnos-
ti a zdraví prežité ďalšie 

roky.

Dňa 14. marca t. r. sa dožil sta-
rosta obce Ing. arch. Ján Remo 

jubilejných 55. rokov.
Želáme mu mnoho zdravia, 
spokojnosti a šťastia v kru-
hu svojej rodiny. Súčasne mu 
prajeme, aby mal dosť síl, ná-
padov a úsilia pri vykonávaní 
svojej nie ľahkej funkcie staros-
tu pre prospech obce a všetkých 

občanov.

Číslo 3 Ladeckých zvestí vyjde 4. 
júna 2008.
Nájdete v ňom aj články na témy:
Zasadania obecného zastupi-
teľstva.
60. výročie Slovenského rybárske-
ho zväzu.
Hala dojníc na PD Ladce.
Z histórie Ladiec.
Športové novinky a ďalšie zaují-
mavosti zo života obce.

ĎALŠIE ČÍSLO LA-
DECKÝCH ZVESTÍ

Mailová adresa, na ktorú sa 
môžu prihlasovať záujemcovia 
o odkúpenie pozemku pod vý-
stavbu rodinného domu v Lad-
coch v lokalite „Za kaštieľom“ 
je novebyvanie@centrum.sk.



V roku 2007 viedol spolo-
čenstvo výbor ako v roku 
predchádzajúcom. Predsta-
venstvo LD a US riadil a us-
merňoval jeden výbor.
V tomto roku sa vo zvýše-
nej miere venovali čisteniu 
lesov, kde sneh polámal a 
vyvrátil stromy. Súčasne 
likvidovali stromy napad-
nuté škodcami. Vyklčovali 
priestor na sadenie nových 
stromčekov v časti Záka-
menná. V jarných mesia-
coch tu potom vysadili 4 
500 kusov.
V ďalších mesiacoch po-
tom brigádnicky vykášali 
priestory okolo vysadených 
stromčekov z predchádzajú-
cich rokov. Veľké problémy 
robilo najmä rozrastajúce sa 
malinčie. 
Ťažbu dreva robili po skon-
trolovaní porastov, ktoré 
boli buď napadnuté škod-
com, alebo postihnuté ka-
lamitou.
Do budovy urbariátu sa v 
spolupráci s obecným úra-
dom zaviedol obecný vodo-
vod – prípojka vody.
Jedno z opatrení valného 
zhromaždenia z roku 2007 
bolo vysporiadanie vlast-
níctva nehnuteľností ne-
známych vlastníkov. Išlo o 
starých a prastarých rodi-
čov terajších členov spolo-
čenstiev. To sa nepodarilo 
uskutočniť u všetkých vlast-
níkov a pokračovať sa bude 
v roku 2008.
Celkom sa nepodarilo vyri-
ešiť vyrovnanie pozemkov s 
Národnou diaľničnou spo-
ločnosťou a to u tých čle-
nov, ktorí nemali po svojich 
zomretých rodičoch dorie-
šené dedičské konanie.
V roku 2007 zomrel pod-
predseda urbárskeho spo-
ločenstva Milan Bystrický, 
ktorý mal veľký podiel na 
tom, že sa vybavilo finanč-
né vyrovnanie zabratých 
pozemkov Diaľničnou spo-
ločnosťou. Funkciou do 
valného zhromaždenia bol 
poverený Florián Gajdošík. 

Predstavenstvo LZ a US

LESNÉ DRUŽSTVO  A 
URBÁRSKE SPOLO-
ČENSTVO V LADCOCH Potrebu hľadať nové umiestnenie pre Obecný úrad v Ladcoch urýchlil 

zámer výstavby kostola na mieste budovy  č. 150 - terajšieho obecného 
úradu. Nájsť dôstojné priestory pre sídlo obecného úradu je už staršia a 
od výstavby kostola nezávislá úloha.
Napriek tomu, že súčasné sídlo je umiestnené v príjemnom prostredí 
“Pánskej záhrady“, samostatné objekty nie sú štandardným a optimál-
nym priestorom pre prevádzku obecného úradu.
Do úvahy prichádzalo viacero objektov v obci. Veľmi vhodným bola bý-
valá Národná škola (dnes OUI). Má výbornú polohu v centre obce a pri-
merane dôstojnú architektúru i veľkosť. Dohoda s Odborným učilišťom 
však nebola úspešná.
Ďalším vhodným kandidátom bol bývalý Misíjny dom. Jeho stavebno-
technický stav bol však taký zlý, že náklady na jeho prestavbu by boli 
prekročili 5 miliónov korún.
Vhodným priestorom sa javila aj budova súčasnej Materskej školy.
Keby sa bol podaril zámer preložiť Materskú školu do areálu Základnej 
školy a takto zariadenia integrovať, bolo by to určite najlepšie riešenie 
na lokalizáciu obecného úradu. Výhodná poloha, dôstojný vzhľad a do-
statok priestorov vo vnútri a okolo budovy. Keďže sa to z objektívnych 
dôvodov nedalo uskutočniť, rozhodlo sa vedenie obecnej samosprávy 
umiestniť sídlo obecného úradu do prístavby Domu kultúry.
Toto riešenie má tiež veľa pozitívnych faktorov. Využijú sa dodnes ne-
dostatočne využívané priestory DK. Sú v dostatočne zachovalom stave, 
majú dôstojný, primerane estetický interiér, sú vykurované a prevádzky 
schopné s minimálnymi stavebnými úpravami. Je už spracovaná dis-
pozično - prevádzková štúdia pre umiestnenie kompletnej prevádzky 
obecného úradu v takom rozsahu, aký obecný úrad dnes má.
Na prízemí prístavby DK budú umiestnené jednotlivé kancelárie obec-
ného úradu, na poschodí bude obradná miestnosť, zasadačka a kniž-
nica. V priebehu tohoto roka opravia strechu nad touto časťou, potom 
príde na rad fasáda a z prístavby DK môže vzniknúť primerane dôstojný 
obecný dom.
Čiastočným nedostatkom tohoto riešenia je určitý posun od stredu 
obce.
Tento urbanistický nedostatok by sa mohol trochu napraviť lepším 
komunikačným prepojením areálu Domu kultúry so sídliskom na Zá-
hradnej ulici a dostavbou priestoru medzi Ladcami a Tunežicami – teda 
tesnejšou urbanizačnou integráciou Tunežíc a Ladiec.
Veríme, že toto riešenie je dobrým rozhodnutím a že obec Ladce tu 
bude mať kvalitný obecný dom na dlhšie obdobie.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

UMIESTNENIE OBECNÉHO ÚRADU JE VYRIEŠENÉ

Obec Ladce povoľuje výrub drevín 
na základe písomnej žiadosti.
Kedy je potrebné žiadať o súhlas na 
výrub: 
- v každom prípade, ak sa drevina 
nachádza na území chránenej kra-
jinnej oblasti, národného parku, vo 
verejnej zeleni alebo na cintoríne
- na stromy s obvodom kmeňa nad 
40 cm, meraným vo výške 130 cm 
nad zemou a krovité porasty s vý-
merou nad 10 m2
- na ovocné dreviny, ak sa výsadba 
nových ovocných drevín neusku-
toční do šiestich mesiacov odo dňa 
výrubu
- na stromy s obvodom kmeňa nad 
80 cm, meraným vo výške 130 cm 
nad zemou, ak ide o strom rastúci 
v súkromnej záhrade alebo záhrad-
kárskej osade
POTREBNÉ DOKLADY:
- Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 
drevín
- Kópia katastrálnej mapy

NA VÝRUB DREVÍN TREBA POVOLENIE
- List vlastníctva na pozemok, na 
ktorom drevina rastie
- Zaplatenie správneho poplatku

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení ne-
skorších zmien a doplnkov je po-
platok za vydanie rozhodnutia pre 
fyzické osoby 200 Sk, pre právnické 
osoby 2 000 Sk.

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas 
na výrub:
- stromy s obvodom kmeňa do 40 
cm, meraným vo výške 130 cm nad 
zemou a krovitých porastov s výme-
rou do 10 m2
- obnova produkčných ovocných 
drevín, ak sa výsadba nových ovoc-
ných drevín uskutoční do šiestich 
mesiacov odo dňa výrubu
- stromy s obvodom kmeňa do 80 
cm, meraným vo výške 130 cm nad 
zemou, ak rastú v súkromných zá-
hradách a záhradkárskych osadách.

Poľnohospodárske družstvo 
v roku 2007 prešlo zložitým 
vývojom. Z PD 1. mája Ko-
šeca sa stala akciová spoloč-
nosť, pričom akcionármi sú 
aj družstevníci – majitelia 
pôdy. 
Keďže výrobné výsledky a 
zámery novej spoločnosti 
sa nám nepodarilo dostať, 
použili sme iba výsledky 
hospodárenia za rok 2007 z 
výrobného strediska Ladce. 
Výrobné strediská sa ani v 
novom zoskupení nemenia. 
Vedúcim VS Ladce je Stani-
slav Zahradník. 

Pôda VS Ladce
Po mnohých úpravách (dia-
ľnica a vyvolané stavby, vy-
rovnávania sa s urbárnikmi 
a pod) sa výmera družstev-
nej pôdy čiastočne zmenila. 
Preto uvádzame jej terajší 
stav. 
Celková výmera poľnohos-
podárskej pôdy je 603,27 ha, 
z toho orná pôda – 283,83 
ha, pasienky – 295,36 ha, zá-
hrady – 0,7 ha, vodné plochy 
– 1,23 ha, zastavané plochy 
– 11,56 ha, ostatné plochy – 
10,57 ha. 

Rastlinná výroba
Repka olejná 37,54 ha 
priemerná úroda 2,41 t
Pšenica ozimá 117,25 ha 
3,90 t
Jačmeň jarný 24,51 ha 
3,201 t
Slnečnica 20,87 ha 
2,251 t
Kukurica 83,66 ha 
35,21 t

Živočíšna výroba
V stredisku Ladce v roku 
2007 chovali iba hovädzí 
dobytok – teľce, jalovice a 
dojnice. Hlavným ukazo-
vateľom bolo mlieko. Spolu 
chovali 25 teliec do troch 
mesiacov a 32 teliec 3 – 6 
mesačných. 
Chovali aj vysokoteľné jalo-
vice, celkom 15 kusov. Kravy 
– dojnice druhej a ďalšej lak-
tácie (celkom 103) nadojili 
521 767 litrov mlieka.

POĽNOHOSPODÁ-
RI V ROKU 2007



BYTOVÉ DOMY DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA
Na sídlisku Záhradná ulica pri futbalovom ihrisku sa za-
čína výstavba dvoch bytových domov do osobného vlast-
níctva s kapacitou každý po 12 bytov. Byty budú troch ka-
tegórií – jedno, dvoj a trojizbové. 
Bytové domy by mali byť postavené do dvoch rokov, v 
zmysle stavebného povolenia. 
Bytové domy realizuje firma Duda stavby Nová Dubnica. 
Odpredávať ich budú do osobného vlastníctva za ceny sta-
novené predávajúcim. O cenách nemáme zatiaľ informá-
cie – sú vecou predajcu. 
Pôdorys typického podlažia a pohľady na celú bytovku sú 
na priložených obrázkoch.



Ladeckí seniori, ktorí sa na dôchod-
ku cítia byť ešte dostatočne aktívni 
a majú chuť vo svojom voľnom čase 
robiť aj niečo iné ako pozerať neko-
nečné televízne seriály, rozčuľovať 
sa nad politikou a nad vrtochmi 
počasia, dostali novú možnosť. Pár 
nadšencov sa rozhodlo založiť klub, 
ktorý by tvoril základňu pre stretáva-
nie sa ľudí rovnakej krvnej skupiny, 
pre vymýšľanie a realizovanie rôz-
nych akcií. Chvíľu to síce trvalo, ale 
starosta obce a poslanci obecného 
úradu boli myšlienke klubu naklone-
ní a odsúhlasili bezplatný prenájom 
miestnosti v Kultúrnom dome. Nie 
veľká, ale zatiaľ stačí. Takže ... miest-
nosť máme, sčasti zariadenú, zú-
tulnenie je už na šikovných rukách 
členov a členiek. Máme ambíciu stať 
sa členom Jednoty dôchodcov, ktorá 
zastrešuje mnohé kluby na Sloven-
sku, poskytuje im informácie o rôz-
nych akciách, na ktoré majú seniori 
zľavy a možnosti sebarealizácie. 
Koľko ľudí, toľko záujmov. Od osve-
tových akcií typu: zdravý životný 
štýl, výživa v seniorskom veku, zber 
a využitie liečivých rastlín, trénin-
gy asertivity, riešenie konfliktných 
situácií – po športové a záujmové 
využitie typu: joga, stolnotenisový, 
badmingtonový turnaj, výlety na 
bicykloch do blízkeho okolia, po 
kultúrne vyžitie spoločnými návšte-
vami divadla, či iných kultúrnych 
akcií. Bude možnosť naučiť sa nové 
výtvarné techniky, precvičiť si upa-
dajúcu motoriku. 
Časom predpokladáme i možnosť 
získania počítačovej zostavy s pri-
pojením na internet, aby si po ab-
solvovaní aspoň základného kurzu 
mohli aj starší ľudia vyskúšať neod-
mysliteľnú súčasť novodobých tech-
nických zázrakov. Mnohí majú iste 
aj blízkych členov rodiny v zahraničí 

OTVORENIE KLUBU SENIOROV
a iste by ich milo prekvapili mailom. 
Nie je to nič, čo by sa nedalo naučiť, 
ak má človek chuť a príležitosť. A o 
to tu v podstate ide. 
Príležitosť sa ponúka, chuť, aktivitu a 
ochotu k spolupráci si už každý musí 
nájsť v sebe. To, či bude klub fungo-
vať a naplní všetky hore spomenuté 
ambície, bude záležať od toho, do 
akej miery budú starší ľudia ochotní 
prekonať lenivosť, ktorá tak trochu 
náleží k veku („čo už sa kde budem 
trmácať, veď mi je doma dobre“) a 
priložiť ruku k dielu. Nemožno oča-
kávať, že sa pár jedincov bude snažiť 
permanentne niečo organizovať a 
ostatní sa len vezú, prípadne všetko 
kritizujú. Odmenou všetkým urči-
te bude lepší zdravotný a psychický 
stav, odstránenie nudy a pre mno-
hých aj samoty a sociálnej izolácie. 
Klub bude otvorený každý utorok od 
16.00, pokiaľ bude v týždni nejaká 
spoločná akcia, tak podľa dohody. 
Akcie sa zverejnia buď na plagátoch 
alebo vyhlásením v obecnom rozhla-
se alebo oboje. 
Kto sa chce stať členom klubu, musí 
prispieť aj finančne. Zatiaľ sme sa 
dohodli na stovke na 3 mesiace. To 
je 33 korún na mesiac, istotne to 
nikoho nezruinuje. Zadarmo nám 
nikto nepríde ani na prednášku, ob-
čas bude treba zakúpiť aj materiál 
na tvorivé aktivity. Uvidíme časom, 
ako to pôjde. Ak chce niekto prísť 
len občas na určitú konkrétnu akciu, 
tak dá 20 Sk príložné. Máme prísľub i 
od obecného úradu aspoň na menšiu 
finančnú výpomoc, ak sa nám bude 
dariť, môžu prísť na rad i sponzorské 
dary a projekty z EU. Ale to je už vyš-
šie štádium existencie klubu, pokiaľ 
preukáže svoju životaschopnosť. Za-
tiaľ všetci, ktorí sme sa pre túto vec 
zasadili, dúfame, že to tak bude. 

Zlatica Baricová

Odborné učilište internátne sa v Ladcoch nachádza už 41 ro-
kov. Počas tohto obdobia sme využívali priestory kaštieľa z 
polovice 18. storočia. Od roku 1925 tu bol kláštor Dcér kres-
ťanskej lásky sv. Vincenta z Pauly až do roku 1950, kedy im ho 
neoprávnene odobrali. V ďalších rokoch tu boli vojaci Minis-
terstva vnútra a ZŤS Dubnica nad Váhom. 
Občania Ladiec si určite všimli, že v areáli učilišťa vyrástli 
nové priestory, v ktorých je nový internát, školská kuchyňa a 
školská jedáleň. Priestory kláštora sú pre našu školu nadbytoč-
né a v spolupráci s právnym zástupcom majiteľov a Krajským 
školským úradom v Trenčíne celý areál odovzdávame Dcéram 
kresťanskej lásky sv. Vincenta z Pauly. Rád v súčasnosti hľadá 
na kaštieľ kupca. 
Dúfame, že dostane dobrého nového nájomníka (majiteľa), 
ktorý dokáže túto historickú pamiatku a park nielen udržia-
vať ale i zveľaďovať. 

vedenie OUI v Ladcoch

KONIEC NÁJOMNÉHO VZŤAHU

Noc z 3. na 4. januára 2008 bola tou poslednou, počas 
ktorej naši učni obývali priestory internátu v budove kaš-
tieľa. 4. januára poobede sa dievčatá a chlapci presťa-
hovali do nového internátu, ktorý vyrástol v učilišti ako 
nadstavba nad stolárskymi dielňami a garážami. Zmena 
je obrovská. Zo starého sme prešli do nového, z veľkých 
priestorov a izieb (boli časy, keď v jednej miestnosti na 
poschodových posteliach spalo viac ako 20 chlapcov) do 
štandardných (v jednej izbe bývajú traja učni). Práve z 
dôvodov nižšej ubytovacej kapacity (39 miest) sme sa 
po presťahovaní museli rozlúčiť so žiakmi, bývajúcimi v 
bližšom okolí Ladiec, ktorí tak od februára cestujú denne 
do školy. Ubytovaní žiaci si rýchlo zvykli na vymoženosti, 
ktoré im nový internát ponúka. Patrí medzi ne samostat-
né sociálne zariadenie pre každú izbu, možnosť každo-
denného sprchovania (predtým mali chlapci teplú vodu 
len dvakrát do týždňa) alebo moderne zariadená spolo-
čenská miestnosť s knižnicou. Ubytovaní učni nemusia 
ani vyjsť z budovy a dostanú sa nielen do jedálne na prí-
zemí, ale aj do pohybovej miestnosti či do učebne, ktorá 
poobede slúži ako priestor pre záujmovú činnosť. Obavy 
vychovávateľov z toho, ako budú dievčatá a chlapci na-
žívať spolu na jednej chodbe internátu, sa zatiaľ ukázali 
ako neopodstatnené, rovnako ako strach vedenia školy 
z poškodzovania novučičkého interiéru. Jedinou otázkou 
tak zostáva, ako adekvátne nahradiť chýbajúce veľko-
rysé priestory kaštieľa a záujmové činnosti, ktorým sa 
v nich žiaci vo svojom voľnom čase dlhé roky mali mož-
nosť venovať (napr. v rámci kuchárskeho, 
športového či keramického krúžku). 

S. Kret

BÝVAJÚ A ŽIJÚ KULTÚRNEJŠIE

Dňa 12. februára sa konala 
geografická olympiáda, jej 
okresné kolo v Dubnici nad 
Váhom. Zúčastnili sa na nej 
žiaci Gabriel Koštialik, Mi-
chal Kalus, Filip Melicher a 
Filip Kollár. Najúspešnejší z 
nich bol Michal Kalus, ktorý 
obsadil 3. miesto a postúpil 
do krajského kola. 
Novou, netradičnou formou 
sa v dňoch 29. a 30. januára 
uskutočnil zápis do 1. roční-
ka Základnej školy. Deti ko-
munikovali so zvieratkami v 
krajinke Zvieratkovo. Čaka-
nie na zápis im spestrili star-
ší žiaci, tí, ktorí navštevujú 
Základnú umeleckú školu. 
Hrali im na rôzne nástroje: 
na flautu, harmoniku, gita-
ru. Treba ešte povedať, že 
deti boli, ako vždy, výborne 
pripravené zásluhou Mater-
skej školy. 
Veselo bolo 5. februára t. r. 
v telocvični Základnej ško-

AKTIVITY ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ly. Konal sa tu veľký detský 
karneval. Deti preoblečené 
vo vlastnoručne vyrobených 
maskách sa presunuli s pani 
učiteľkami do vyzdobenej 
telocvične, kde boli pripra-
vené rôzne súťaže a karne-
valová diskotéka. 
Bohatú fantáziu detí 
prezrádzali ježibaby, vod-
níci, víly. Najoriginálnejšie 
masky dostali vecné dar-
čeky, ale sladká odmena sa 
ušla všetkým súťažiacim. 
Deti odchádzali spokojné, 
vyšantené s usmiatymi tvá-
ričkami. 

Školský klub detí pri Zá-
kladnej škole vyslovuje po-
ďakovanie pani Orihelovej 
z Odborného učilišťa inter-
nátneho za ušitie sukničiek 
pre dievčatá z krúžku mažo-
retiek. Malé mažoretky pek-
ne ďakujú a už sa tešia, kedy 
budú môcť vystúpiť.
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Púchov
Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov    

Prípravu na novú sezónu za-
čali hráči pod vedením trénera 
Jaroslava Vojteka 15. januára 
2008. Do prípravy sa zapojilo 
17 hráčov, absolvovali 23 tré-
ningových jednotiek a 9 prí-
pravných zápasov s mužstvami 
z vyšších súťaží. Spestrením 
prípravy bolo sústredenie v Bel-
ušských Slatinách, počas ktoré-
ho odohrali aj dva prípravné 
zápasy. „Až jar nám ukáže, ako 
sme sa pripravili, lebo výsledky 
z prípravných zápasov, aj keď 
sme odohrali kvalitné zápasy s 
dobrými výsledkami, ešte nie 
sú zárukou pripravenosti muž-
stva“, týmito slovami zhodnotil 
prípravu tréner. 
Družstvo odohralo 9 z 10 plá-
novaných prípravných zápasov: 
N. Mesto n/V (2. liga) – Ladce 
4:0, Visolaje – Ladce 0:1, Nová 
Dubnica (4. liga) – Ladce 2:3, 
Ladce – Horovce 1:0, Ladce – 
Domaniža (3. liga) 5:2, H. Sŕnie 
– Ladce 5:1, Beluša – Ladce 2:1, 
Ladce – H. Sŕnie 4:2, Ladce – 
Borčice (4. liga) 2:1. 
Celková bilancia 6 víťazstiev a 3 
prehry pri skóre 18 – 18. Na gó-
loch sa podieľalo až 11 strelcov, 
3x skóroval Martinka, po 2 góly 
dali Marián Habánek, J. Pagáč, 
E. Mrážik, Hromka, Zábojník 
a po 1 góle Michal Habánek, F. 
Váň, J. Váň, Hudec a Sviečka. 

PO PRÍPRAVE PRVÉ ZÁPASY

Muži – III. A trieda
06.04.2008 Tunežice – Č. 
Kameň
13.04.2008 Zubák – Tune-
žice
20.04.2008 Tunežice – Ka-
meničany
27.04.2008 Tunežice voľno
04.05.2008 Tunežice – Led-
nica
11.05.2008 Pruské – Tune-

TJ TATRAN TUNEŽICE NA JAR

V mužstve nastali zmeny, keď 
Pagáč E. odchádza na hosťova-
nie do Púchova „B“ a do muž-
stva sa vracia Pagáč J., ktorý 
na jeseň hrával v Rakúsku. Do 
prípravy sa pre pretrvávajúce 
zranenie nezapojil Ján Jamrich. 
Ani počas prípravy sa hráči ne-
vyhli zraneniam. P. Martinka 
po zranení v zápase s Horovca-
mi hranom 3.2. sa do prípravy 
zapojil až tesne pred súťažou a 
vo Veľkých Bieliciach nastúpil 
len na poslednú štvrťhodinku. 
V tomto stretnutí nenastúpil 
ani J. Pagáč, nakoľko sme ešte 
neobdržali jeho registračný 
preukaz. Veríme, že v najbliž-
ších kolách už bude môcť na-
stúpiť. 
Káder mužstva tvoria: 2 bran-
kári Janke Jozef a Porubčan 
Dominik a 15 hráčov do poľa: 
Šedík Dušan, Koštialik Tomáš, 
Pagáč Jozef, Sviečka Branislav, 
Váň Jozef, Váň František, Ha-
bánek Michal, Hudec Peter, 
Mrážik Erik, Martinka Peter, 
Mrážik Kristián, Hromka To-
máš, Habánek Marián, Záboj-
ník Michal a Ján Podmaninec. 
I. jarné kolo: V prvom jarnom 
kole si naši chlapci po bezgólo-
vej remíze priniesli cenný bod 
z Veľkých Bielic. Dorastenci 
zvíťazili na domácej pôde nad 
Starou Turou v pomere 4:3.

žice
18.05.2008 Tunežice – Kvá-
šov
25.05.2008 K. Podhradie – 
Tunežice
01.06.2008 Tunežice – N. 
Dubnica B
08.06.2008 H. Breznica – 
Tunežice
15.06.2008 Tunežice – D. 
Breznica

V stolnom tenise sa skončili boje v 4. lige, kde nás re-
prezentovalo A družstvo TJ Tatran cementáreň Ladce. 
Skončili na poslednom mieste a so súťažou sa lúčia. 
B družstvo po 22. kole je na predposlednom mieste o 7 
bodov pred Záriečím. To znamená, že sa v 5. lige udrží. 
Ako sa bude súťaž ďalej organizačne rozvíjať v redakcii 
nevieme, ale keď získame informácie, určite o tom na-
píšeme.

STOLNÍ TENISTI SKONČILI

Železnica cez našu obec sa stavala postupne. V roku 1874 ot-
vorili trať Bratislava – Nové Mesto, v roku 1878 ju predĺžili 
do Trenčína (Zlatovce).
V roku 1882 vymeriavali trasu železnice Trenčín – Žilina. V 
tom istom roku aj v Ladcoch vykupovali pozemky a vymeria-
vali trať. Stavať začali na jar roku 1883 a v ten istý rok sa po 
železnici pohol prvý vlak ťahaný parnou lokomotívou. Pri 
tej príležitosti pripravili veľkú oslavu v Trenčíne a v Žiline. 
Na niektorých staniciach vlak aj zastal – v Ladcoch však nie, 
pretože stanicu v našej obci otvorili až v roku 1912.
Až do roku 1988 poháňali vlaky para a nafta. Vtedy, pred 
dvadsiatimi rokmi, sa všetko zmenilo – elektrická energia 
zvýšila silu ťahu i ekológiu. Elektrifikácia trate na úseku Bra-
tislava  - Púchov si vyžiadala nielen montáž elektrickej trak-
cie, ale aj prebudovanie zvrškov trate a obnovu koľají. Tieto 
rozsiahle práce robili pracovníci Železničného staviteľstva 
Bratislava – Traťová dištancia Trenčín a frekventanti Vojen-
ského učilišťa Valašské Meziřičí. 
Prvý vlak vypravili dňa 2. februára 1988.

V dňoch od 09.03. do 14.03. 2008 sa zúčastnilo 8 žiakov spolu s Mgr. 
B. Majtánovou lyžiarskeho výcviku na Donovaloch. 
Ubytovaní boli v penzióne Limba, kde sa o nich staral ochotný per-
sonál. Svoje lyžiarske zručnosti si žiaci zdokonaľovali na zasnežených 
svahoch Veľkej Fatry. 
Po ťažkých lyžiarskych kreáciách mali deti možnosť relaxovať v pre-
krásnom areáli penziónu Limba, ktorý im poskytoval rozmanité mož-
nosti na oddych, napr. plávanie v bazéne, saunovanie, bowling,...
Za toto všetko, vrátane výborného ubytovania a super stravy vďačíme 
p. RNDr. Petrovi Janešíkovi a jeho manželke. Nie je to po prvýkrát, 
čo tieto priestory p. Janešík poskytol. Prispel aj na dopravu a dokonca 
poskytol na odvoz detí vlastné autá. 
Preto mu z našej strany patrí veľké poďakovanie, ktoré vyslovujeme 
touto cestou. Ešte raz, ďakujeme!

Mgr. B. Majtánová a žiaci ZŠ Ladce

LYŽIARSKY VÝCVIK NA DONOVALOCH

V apríli bude materské centrum oslavovať svoje prvé narodeniny. Z 
tohto dôvodu Vás 17.4. o 15.00 hod. pozývame na jarné upratovanie 
priestorov materského centra (umývanie okien, podláh, hračiek ...). 
Dňa 20.4.2008 o 15.00 hod. začne v priestoroch centra oslava 1. naro-
denín. Predpredaj vstupeniek bude 10 dní vopred v obchode MiniMix. 
Ďalej pripravujeme v prvej polovici mája ku dňu rodiny výlet do ZOO 
v Bojniciach a ku dňu matiek predaj pohľadníc, z ktorých výťažok pou-
žijeme na opravu sociálnych zariadení v centre. 
Zároveň Vás pozývame na návštevu centra každý utorok a štvrtok od 
15.00 do 17.00 hod. (pri zvýšenom záujme môžeme centrum otvoriť 
i v iné dni, príp. dlhšie) a na cvičenie pre mamičky a babičky, ktoré sa 

MATERSKÉ CENTRUM MIMČO PRIPRAVUJE

koná v priestoroch centra v sobo-
tu, príp. štvrtok od 17.00 hod. cca 
1 hodinku – príďte, myslíme, že 
neoľutujete. 
Pravidelne oznamujeme kona-
nie cvičenia, či iného podujatia 
malými plagátmi umiestnenými 
v obchode – na mieste, kde sa 
odkladajú košíky, pri vstupe do 
škôlky, na zastávke pri AMV a na 
plexiskle pri pošte ako aj  vyhláse-
ním v obecnom rozhlase.

Z HISTÓRIE OBCE


