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Vážení spoluobčania!
Vianočné sviatky patria k najkrajšej európ-
skej kresťanskej tradícii. Podľa tejto tradície 
sa v mestečku Betlehem narodil Mesiáš, tvor-
ca myšlienok o lepšom svete ľudí. Jeho „Po-
koj ľuďom dobrej vôle!“ je mottom vianoč-
ných sviatkov a vnáša do nášho hektického 
a sebeckého sveta tak potrebný pokoj a dob-
rú vôľu urobiť niečo pre druhých. Rozdávať 
darčeky, byť tolerantným a ústretovým, pros-
te byť iným – lepším človekom. 
Odkaz Vianoc možno chápať aj v širších spo-
ločenských súvislostiach, vo vzťahoch k sve-
tovým ekonomickým mechanizmom, ktoré 
spôsobujú raz obdobia hospodárskeho rastu 
spojeného s drancovaním prírodných zdro-
jov zeme a druhý raz zase krízu ekonomiky 
spojenú s nesmiernymi útrapami mnohých 
ľudí prichádzajúci o prácu a chlieb. 
Možno by tieto javy nemuseli existovať, keby 
si každý človek zachoval odkaz Vianoc, mo-
rálku, pokoj a dobrú vôľu vo všetkom, čo 
koná.
Vážení občania, prežime aspoň vianočné ob-
dobie v atmosfére lásky a pokoja v kruhu ro-
diny a blízkych ľudí, aby sme zažili tak po-
trebnú vnútornú očistu a takto zmenení sa 
opäť vrátili do víru každodenného života. 
Želám Vám, vážení spoluobčania, pokojné 
a radostné prežitie Vianoc, nech Vás krása a 
čaro týchto sviatkov naplní svojou energiou 
pokoja a dobrej vôle a tá nech Vás sprevádza 
celý nastávajúci rok 2010.
Napriek všetkým pesimistickým predpovedi-
am o roku 2010, Vám želám do nového roku 
všetko najlepšie, aby vo Vás zvíťazil optimiz-
mus a dobrá vôľa!

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Októbrové zasadanie obec-
ného zastupiteľstva

Na svojom zasadaní 7. októb-
ra t.r. schválili poslanci zlože-
nie komisie, ktorá bude po-
sudzovať žiadosti občanov o 
pridelenie nájomného bytu 
v budúcom 16-bytovom náj-
omnom dome. 
Žiadatelia musia spĺňať pod-
mienky zahrnuté vo Všeobec-
ne záväznom nariadení obce 
a požiadavku Štátneho fondu 
rozvoja bývania. 
Do komisie schválili týchto čle-
nov obecného zastupiteľstva a 
pracovníkov obecného úradu:
Marián Just, Daniela Hudeco-
vá, Jozef Mihálik, Ján Abrahá-
movský, Ľubomíra Porubča-
nová.
V ďalšom bode rokovania po-
slanci jednomyseľne schválili 
rekonštrukciu elektroinštalácie 
v Dome kultúry, ktorá sa musí 
vykonať na základe revízie. Re-
konštrukciou je poverená fir-
ma Prenosil, s.r.o., Lednické 
Rovne, ktorá bola vybraná na 
základe najlepšej ponuky. (V 
súčasnosti sú už práce dokon-
čené – pozn. redakcie).
Potom obecné zastupiteľstvo 
schválilo bezplatný prenájom 
priestorov DK pre Rodičov-
ské združenie Základnej ško-
ly v Ladcoch na školský rok 
2009/2010.
Poslanci sa oboznámili so ži-
adosťou Okresného súdu v 
Trenčíne o schválenie prísedia-
cich pre nové volebné obdobie 
2010 – 2014. Obecné zastupi-
teľstvo schválilo týchto prísedi-
acich Okresného súdu v Tren-
číne:
Ing. Ľubica Záhradníková, Ľu-
bomíra Porubčanová, Alena 
Beňáková, Jozef Daňo.
Na záver zasadania poda-
la správu hlavná kontrolórka 
obce o kontrolnej činnosti za 
mesiac september 2009.

Stretneme sa na prelome rokov
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a jeho kultúrna komisia pripravili aj na záver tohto roka na pol-
noc rokov 2009 – 2010 stretnutie občanov Ladiec. Pozývame Vás na toto už tradičné stretnutie pože-
lať si všetko najlepšie v nastávajúcom roku 2010. Spolu s nami bude nový rok vítať aj dychovka Lad-
čanka a opäť budeme obdivovať ohňostroj. Dovidenia na ladčianskej križovatke!



Z matriky 
obce

Z matriky 
obceZískali sme financie 

na úpravu plochy pred 
domom kultúry

Dobrá správa:

Riadne zasadanie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 18. 
novembra 2009, kde poslan-
ci prijali niekoľko dôležitých 
opatrení.
V prvom bode si vypočuli návrh 
VZN obce Ladce o dani z nehnuteľ-
nosti, dani za psa a poplatku za ko-
munálny odpad a drobný stavebný 
odpad na rok 2010.
Návrh bude zverejnený na úradnej 
tabuli po dobu 15 dní. Po uplynutí 
tejto doby bude VZN schválené na 
zasadaní obecného zastupiteľstva 
dňa 16. decembra 2009.
Potom schválili nasledovné uznese-
nia o odpredaji pozemkov:
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo odpredaj pozemku parc. č. KN 
C 565/14, k.ú. Ladce o výmere 869 
m2, orná pôda, cena za 1 m2 po-
zemku 21,57 eur, t.j. 18 744,33 eur 
Ing. Vladimírovi Mikuškovi a man-
želke Renáte, rod. Košútovej, by-
tom Ladce – Tunežice, Kalinčiako-
va 135.
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo odpredaj pozemku parc. č. KN 
C/60/28, k.ú. Ladce o výmere 17 m2, 
zastavaná plocha, cena za 1 m2 po-
zemku 8,29 eur, t.j. 140,93 eur Pa-
trikovi Kumanovi, bytom Ladce, 
Cementárska 160.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj pozemku parc. č. KN C 
60/34, k.ú. Ladce, o výmere 17 m2, 
zastavaná plocha, cena za 1 m2 po-
zemku 21,57 eur, t.j. 140,93 eur  
Vladimírovi Kolenovi a manželke 
Beate, rod. Beňovej, bytom Ladce, 
Cementárska 165.
Starosta obce oboznámil poslan-
cov obecného zastupiteľstva so žia-
dosťou ZO Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých z Hornej Poru-
by o dotáciu z rozpočtu obce na II. 
ročník športových hier zdravotne 
postihnutých detí a dospelých, kto-
rých sa zúčastňujú aj občania, čle-
novia ZO SZZP z našej obce. 
Žiadosť poslanci zobrali na vedo-
mie a bude daná na prejednanie fi-
nančnej komisii. 
Starosta obce oboznámil poslancov 
obecného zastupiteľstva so žiados-
ťou p. Jozefa Ondričku, prevádzko-
vateľa Collana baru v Ladcoch o od-
pustenie nájomného. Poslanci žia-
dosť zamietli. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vy-
radenie a znovu zaradenie nových 
budov Domu kultúry a Obecného 
úradu do evidencie majetku obce 
tak, ako bol predložený návrh. 
(dokončenie na str. 4)

V Ladcoch v prvom kole iba 262 voličov
Ako vidieť z účasti na voľbách do samosprávnych krajov 
sme sa na Slovensku veľmi nevyznamenali, i keď je percen-
to účasti vyššie ako v roku 2005. 
Ukázalo sa nepochopenie významu krajov, ich právomocí a bez-
prostredného vplyvu na život občanov, ich potreby. Ľahostajnosť 
i neznalosť týchto faktov sa ešte markantnejšie ukázala v Lad-
coch, kde účasť v 1. kole volieb bola 12,32 % , čo je síce vyššie 
ako v roku 2005, ale nižšie ako v Trenčianskom kraji (20,59 %).
Pravda, svoje urobilo aj to, že to boli v roku 2009 už tretie voľby 
a občania išli k urnám celkom päťkrát. Porovnanie s predchád-
zajúcimi voľbami dáva celkom nepochopiteľný výsledok: účasť 
na voľbách prezidenta 42,2 % a 51 %, na voľbách do Európskej 

únie 19,93 %.
Účasť na voľbách samosprávneho kraja v druhom kole bola v 
Ladcoch 236 voličov (11,10 %).
V Ladcoch (vo volebnom obvode Ilava) si mali voliči možnosť 
vybrať zo 42 kandidátov navrhovaných politickými stranami a 
nezávislých kandidátov. V ob-
vode Ilava boli zvolení: 
MUDr. Viliam Cíbik (nezávislý)
Mgr. Eva Bočincová (KDH, SDKÚ)
MUDr. Miroslav Staník (nezávislý)
Ing. Juraj Hort (KDH, SDKÚ)
Bc. Rastislav Čepák (SMER, HZDS)

V Ladcoch volili poslancov v 
takomto poradí: Miroslav Sta-
ník (101 hlasov), Pavol Fatura 
(69), Viliam Cíbik (61), Rasti-

slav Čepák (59) a Karol Čiernik (51).
Na post predsedu samosprávneho kraja bolo 6 kandidátov. Do 
druhého kola postúpili: 
MUDr. Pavol Sedláček – v kraji 43 760 hlasov (45,55 %), v Lad-
coch 128 hlasov, Mgr. Martin Fedor – 28 553 hlasov (29,72 %), v 
Ladcoch 63 hlasov.
V druhom kole zvíťazil MUDr. Pavol Sedláček (59 %) a stal sa 
predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja na ďalšie voleb-
né obdobie. Druhý kandidát Mgr. Martin Fedor získal (41 %). 
Účasť na voľbách v 2. kole v Trenčianskom kraji bola 15,77 % z 
celkového počtu oprávnených voličov. 
V Ladcoch MUDr. Sedláček 154, Mgr. Martin Fedor 80 hlasov. 
Ešte niektoré čísla o voľbách v Ladcoch (1. kolo). V obci bolo za-
písaných celkom 2 125 voličov, z čoho sa na voľbách v 1. kole zú-
častnilo 262 občanov (12,32 %). V okrsku č. 3 (Tunežice) bolo 
prítomných 15,06 % zapísaných voličov, 14,33 %  v okrsku č. 2 a 
najmenej v okrsku č. 1 (Dom kultúry) – iba 9,52 % voličov.

Narodené deti:
Nina Pastieriková
Denisa Gábelová

Laura Čechutyová
Martina Fusková

Blahoželáme rodičom a novona-
rodeným deťom prajeme šťastný 

život.

Zomreli:   
Irena Cahelová (82)

V Trenčíne zomrela a v Ladcoch je 
pochovaná naša dlhoročná občianka 

Hedviga Mierna (82).
S pozostalými spolucítime v ich 
smútku a vyslovujeme im hlbokú 

sústrasť.

Jubileá:
90 rokov oslávi 12. januára 2010 

Zuzana Miháliková
85 rokov sa 1. decembra t.r. dožil 

Vladimír Cahel
80 rokov oslávia 9. decembra Mi-
kuláš Strhák, 25. decembra 2009 
Ondrej Zahradník, 12. januára 
2010 Margita Černotová, 18. janu-
ára 2010 Antónia Janešíková, 26. 
januára 2010 Irena Zakopčanová.

25. výročie sobáša si 26. januá-
ra 2010 pripomenú Peter Eliáš a 

Anna, rod. Červená.

Jubilantom prajeme zdravie a spo-
kojnosť v ďalších rokoch života.

Dôchodcovia sa opäť zišli
Tradičné stretnutie dôchodcov 
sa konalo na pozvanie starostu 
obce, poslancov obecného za-
stupiteľstva a Zboru pre obči-
anske záležitosti v Dome kultú-
ry 27. novembra t.r.
Okolo 180 dôchodcov si vy-
počulo príhovor starostu obce 
a kultúrny program detí z Ma-
terskej a Základnej školy. Po-
tom prítomných zabávala veľ-
mi dobrá hudobno-zábavná 
skupina Eminent z Brestovan. 
O dobrú náladu sa starala ako 
obvykle aj dychovka Ladčanka 
a nechýbalo i tradičné občerst-
venie. 
Všetci si však cenia najviac to, 
že sa môžu stretnúť, pospo-
mínať i dokázať, že nestrácajú 
kontakt s obcou, v ktorej väčši-
na mnohé roky pracovala a žila. 
Dôchodcovia ďakujú organizá-
torom tohto nanajvýš humán-
neho a spoločensky užitočného 
podujatia.



Koyšove Ladce 23. októbra 2009
Program na celý deň. Výnimočné kultúrne po-
dujatie presahujúce rámec obce.

Nezáujem Ladčanov
23. októbra t.r. sa konal už XI. ročník celoslovenskej súťaže 
v umeleckom prednese pôvodnej ľúbostnej poézie konanej v 
Ladcoch sa počesť nášho rodáka, básnika Pavla Koyša. 
Okrem toho, že bol talentovaným básnikom, bol aj výnimočnou politic-
kou osobnosťou, významným kultúrnym činovníkom. 
Vyhlasovateľom súťaže sú Klub priateľov poézie Pavla Koyša, Považské 
osvetové stredisko a Obecný úrad v Ladcoch. Záštitu nad podujatím má 
Ministerstvo školstva SR.
Trvalým cieľom súťaže je podnecovať a rozvíjať záujem verejnosti, najmä 
mládeže, o pôvodnú slovenskú ľúbostnú poéziu. 
Program pozostával z dvoch častí – samostatnej recitačnej súťaže (v do-
poludňajších hodinách) a večerného spomienkového programu. 
Samotná recitačná súťaž má vysokú účasť a úroveň. Ja by som sa chcel 
v tomto príspevku venovať skôr významu Koyšových Ladiec pre obec a 
popísať večerný program, ktorý stojí za to vidieť a je nepochopiteľné, že 
sa ho občania Ladiec nezúčastňujú. Aj 23. októbra na úvod odzneli krát-
ke uvítacie a hodnotiace príhovory. Predseda poroty vyhodnotil jednot-
livé kategórie, úroveň a priebeh celej súťaže. Potom vystúpili recitáto-
ri štyroch kategórií s víťaznými básňami. Tie predeľovali hudobné vy-
stúpenia speváckeho „Dua Monami“ z Ilavy. 
Prítomní si vypočuli básne Pavla Koyša na vysokej profesionálnej úrov-
ni recitované Mgr. Máriou Schlosserovou. 
Program moderoval J. Bachratý a herec Anton Baláž. Hovorené slovo 
dopĺňali hudobné a spevácke predely mužskej speváckej skupiny Bystri-
čan zo Záhoria. Na záver si účastníci zaspievali Koyšovu obľúbenú pie-
seň „Za tú horu, za vysokú“. 
Potom nasledovala voľná zábava pri dychovke Ladčanka. Podával sa gu-
láš a víno i s ochutnávkou kvalitných vín z južného Slovenska.
Aj tohtoročných Koyšových Ladiec sa zúčastnili členovia Spolku pria-
teľov poézie Pavla Koyša na čele s manželkou básnika JUDr. Margarétou 
Koyšovou. A bol ich, ako každý rok, plný autobus. Z občanov Ladiec sa 
zúčastnilo asi 20 ľudí. Myslím si, že je to dosť málo a je to veľká kultúr-
no-spoločenská strata.       Ing. arch. Ján Remo

Fakty o súťaži
Hodnotiaca porota:
PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., 
predseda
Anton Baláž
PhDr. Eva Sisková
Elena Bakošová
Mgr. Mária Schlosserová
PhDr. František Švába
Mgr. Beáta Kvyššayová
Janka Poláková

Umiestnenie súťažiacich:

III. kategória
1. Peter Kováčik, ZŠ Slovenských 
partizánov, Považská Bystrica
1. Simona Jandáková, ZUŠ D. 
Kardoša, Bánovce nad Bebravou
1. Nina Varíniová, Gymnázium J. 
Jesenského, Bánovce nad Bebra-
vou
2. Adam Bajo, Gymnázium sv. 
Jána Bosca, Nová Dubnica
3. Michaela Chovancová, ZŠ Slo-
venských partizánov, Považská 
Bystrica

IV. kategória
1. Nikola Kokiová, Gymnázium J. 
Jesenského, Bánovce nad Bebra-
vou

1. Dominika Světlíková, Gymná-
zium Nové Mesto nad Váhom
2. Michaela Tišková, Obchodná 
akadémia, Ilava
3. Nikola Cichovská, ZUŠ D. Kar-
doša, Bánovce nad Bebravou
3. Peter Kostelný, Bilingválne slo-
vensko-španielske gymnázium, 
Nové        mesto n/V
Alžbeta Varmužová, SOŠ sklárska 
Lednické Rovne – cena za veku 
primeraný výber a zodpovedajú-
cu interpretáciu

V. kategória
1. Dana Sobolová, Kysucké Nové 
Mesto
1. Jozefína Jurovatá, Lúky pod 
Makytou
2. Marián Grman, Partizánske
2. Želmíra Mišutová, Martin
3. Božena Dobrovičová, Považská 
Bystrica
Edita Hrehušová, Pruské – Podva-
žie, mimoriadna cena za hudob-
no-dramatickú kompozíciu

Z Ladiec sa na súťaži zúčastnil ako 
recitátor žiak 9. ročníka Základnej 
školy Michal Kalus s básňou Jána 
Smreka „Oči“.

Dôležitá návšteva v MIMČO
V piatok 25.09.2009 sa v našom 
materskom centre stretlo 13 MC 
zastúpených svojimi leaderka-
mi na regionálnom stretnutí pod 
vedením Kataríny Griffin. 
Regionálne stretnutie znamená 
stretnutie materských centier na-
chádzajúcich sa v trenčianskom a 
žilinskom kraji. V trenčianskom 
kraji je 11 MC a v žilinskom je ich 
9. Celkom 20 MC a z toho sa v na-
šom MC zúčastnilo 20 žien z 13 
materských centier. Jednotlivé re-
gióny majú na starosti regionálne 
koordinátorky – tou našou je Ka-
tarína Griffin – zakladateľka MC 
Srdiečko v Trenčíne.
V programe bolo najdôležitej-
šie zdieľanie medzi jednotlivými 
MC, pretože problémy v centrách 
sú na celom Slovensku a niektoré 
sú veľmi vážne. Medzi vážne pa-
trí hlavne problém s priestormi, s 
ktorými bojuje MC Dubáčik z Ila-
vy a Martinské rodinné centrum 
z Martina. Napriek tomu chodia 
medzi nás a navzájom si radíme a 
pomáhame. Medzi ďalšie problé-
my patria zlé chýry o MC (napr. 
že tam chodia iba zdravé deti bez 
handicapu, chodia tam iba kama-

rátky – sú uzavretá skupina, do 
ktorej ma neprijmú, nikoho tam 
nepoznám – hanbím sa,...), nezá-
ujem mám, neochota samospráv 
spolupracovať – pomáhať MC, 
malá návštevnosť, absencia otcov 
a starých rodičov...
Druhým dôležitým bodom bolo 
odsúhlasenie a dohodnutie sa na 
niektorých bodoch, ktoré sa od-
súhlasili na valnom zhromažde-
ní (VZ) Únie materských centier 
(ÚMC), ktorej sme členom aj my. 
VZ bolo 16. – 17. 10 2009 v Hoteli 
Baník na Štrbskom Plese. 
Privítali sme návštevu z výkonné-
ho tímu ÚMC – Zuzanu Ondko-
vú – riaditeľku centra projektov. 
Jej návšteva bola veľmi príjemná 
a užitočná.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa podieľali na príprave nášho re-
gionálneho stretnutia a hlavne 
pani vedúcej a pani kuchárkam v 
MŠ, ktoré nám pripravili vynikaj-
úci obed, pretože bez neho by sme 
pracovné tempo od deviatej do 
tretej popoludní nezvládli. Ďaku-
jem veľmi pekne!

Andrea Uríčková, 
štatutár MC Mimčo



Potom prerokovali žiadosť TJ Ta-
tran Ladce o schválenie rozšíre-
nia kabín a príslušenstva TJ Tatran 
Ladce. Súčasné priestory sú vzhľa-
dom na počet mužstiev už nevyho-
vujúce, a preto TJ uvažuje rozšíriť 
súčasné priestory. K žiadosti sa vy-
jadril aj predseda TJ Tatran Lad-
ce Ing. Jaroslav Koyš a žiadosť bliž-
šie poslancom objasnil. V súčasnos-
ti má TJ možnosť dať spracovať pro-
jektovú dokumentáciu na rozšíre-
nie kabín a príslušenstva pre TJ. Re-
alizácia samotného projektu je však 
závislá od finančných možností fut-
balového klubu. Chce však využiť 
možnosť dať takýto projekt spraco-
vať, aby bol pripravený v prípade, že 
by sa našli finančné prostriedky na 
jeho realizáciu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zá-
mer vypracovať projektovú doku-
mentáciu na náklady TJ pre rozšíre-
nie priestorov kabín a príslušenstva 
TJ Tatran Ladce a k predloženému 
návrhu nemá námietky. 
Starosta obce oboznámil poslancov 
obecného zastupiteľstva s výpočtom 

základného nájmu na 1 m2 podla-
hovej plochy bytu 16 – bytového ná-
jomného domu, ktorý obec stavia z 
úveru od ŠFRB, nenávratnej dotácie 
od štátu a z vlastných prostriedkov. 
Základný nájom na 1 m2 podlaho-
vej plochy bytu v dome bol vypočí-
taný na 3,09 eur (93,10 Sk). Obec-
né zastupiteľstvo výšku nájomného 
schválilo. 
Ing. Kalusová, hlavný kontrolór 
obce, oboznámila poslancov v sprá-
ve o kontrolnej činnosti, ktorú vy-
konala v mesiaci október 2009. Po-
tom poslanci s uspokojením prijali 
dve správy starostu obce o tom, že 
obec dostane po následnom schvá-
lení vládou a Ministerstvom finan-
cií zadržané podielové dane a o 
tom, že obec uspela a získala finanč-
né prostriedky na projekt úpravy 
plochy pred domom kultúry a chod-
níkov (informovali sme vás v minu-
lom čísle Ladeckých zvestí). Na zá-
ver zasadania mali pripomienky k 
zlepšeniu života v obci Ing. J. Koyš, 
J. Letko, J. Abrahámovský, J. Mihá-
lik, Marián Justh, Ing. Kalusová.

Dobrá správa: Získali sme financie na úpravu 
plochy pred domom kultúry
(dokončenie z 2. strany)

Obecný úrad sťahujú už v decembri

Po presťahovaní Obecné-
ho úradu budú využité všet-
ky priestory prístavby. Bude 
to obecný úrad s obradnou 
miestnosťou (na poscho-
dí), obecná knižnica, dielňa a 
priestory pre pracovnú skupi-
nu obecného úradu a priestory 
TJ Tatran (na prízemí).
Prestavba na obecný dom stá-
la asi 100 000 eur, na čo Považ-
ská cementáreň prispela polo-
vicou 50 000 eur. 

V prvých týždňoch decembra t.r. presťahujú Obecný úrad v Ladcoch 
do nových priestorov v prístavbe Domu kultúry. Prístavba, ktorá v 
tomto roku mala dvadsať rokov, nebola nikdy dostatočne využívaná. 
Až v posledných rokoch sa sem premiestnila knižnica a zadné pries-
tory prestavali športovci na šatne pre futbalistov a iné potrebné účely. 

V budúcom roku, ak to dovo-
lia finančné možnosti, by sa 
mala opraviť fasáda objektu. 
Časť prác na prestavbe robila 
firma Sibastav Považská Bys-
trica (oprava strechy, výme-
na okien, zníženie kazetového 
podhľadu). Ostatné práce ako 
priečky, omietky, nátery a re-
konštrukciu ústredného kúre-
nia vykonala pracovná sku-
pina obecného úradu v režij-
ných nákladoch obce. Osobit-
nú pochvalu si zaslúžia murá-
ri vedení Ľ. Turzom za kvalit-
ne prevedené práce. Podlaho-
viny – koberce a PVC dodala 
predajňa kobercov J. Faturíka 
z Ilavy, záclony a závesy firma 
Dekoravia z Hlohovca. 
Kvalita prác pri prestavbe je 
hodnotená ako veľmi dobrá. 
Obec Ladce získala priestory 
pre svoj obecný úrad vo veľ-
mi slušnej, v porovnaní s iný-
mi obcami až nadštandardnej 
úrovni.

Ladecké zvesti v roku 2010
Ak finančná situácia dovolí a no-
viny – spravodajca Ladecké zvesti 
budú i naďalej vychádzať (o čom 
sme presvedčení), bude to v tých-
to termínoch: 4. februára 2010, 9. 
apríla, 4. júna, 6. augusta, 8. ok-
tóbra a 10. decembra 2010. I na-
ďalej budú 8-stranové a pravde-
podobne sa nezmení ani ich dis-
tribúcia. V obsahu, okrem v tom-
to čísle signalizovaných seriálov 
sa tiež veľa nezmení. Doménou 
zostáva informovanosť občanov 
o všetkom, čo sa v obci stalo, pri-
pravuje, čo nás trápi i čo nás teší. 

Budú to najmä správy a články o 
zasadaní obecného zastupiteľstva, 
pokynov a doporučení obecného 
úradu, správy o základnej škole, 
materskej škole, odbornom učiliš-
ti, organizáciách a spolkoch, Po-
važskej cementárni a nebudú chý-
bať obľúbené state z histórie obce. 
Už v 1. čísle zavádzame aj rubriku 
Otázok a odpovedí, v ktorej obec-
ný úrad odpovie na vaše otázky, 
pripomienky k životu v obci. 
Veríme, že požiadavky čitateľov 
uspokojíme. Tešíme sa na ďalší – 
už XXII. ročník Ladeckých zvestí.

Po roku žeriav demontovali
Viac ako rok slúžila konštrukcia žeriava za koľajnicami pri cemen-
tárni. Tu sa betónové prefabrikáty prekladali z vlaku na automobilo-
vé závesy a odvážali na výstavbu diaľnice do Považskej Bystrice. Dia-
ľnica D1 na úseku Sverepec – Vrtižer je už vo veľmi pokročilom sta-
ve výstavby (s predpokladaným dokončením v prvej polovici roku 
2010) a prefabrikáty úctyhodných rozmerov a váhy už netreba. Špe-
ciálne konštruovaný žeriav v Ladcoch doslúžil – odviezli ho po čas-
tiach na iné miesto.

V Ladcoch pribudlo 35 nových garáží

Lokalitou medzi bývalou vodár-
ňou a železnicou vyčlenila obec pre 
výstavbu radových murovaných 
a prefabrikovaných garáží. Táto 
nová zástavba plynule naviazala na 
jestvujúcu zástavbu radových gará-
ží na susedných pozemkoch. 
Parcelu č. 60 o ploche 2 075 m2 
obec uvoľnila po rekonštrukcii vo-
dovodu na sídlisku Záhradná a so 
súhlasom hygienika. 
Na parcelu sa umiestnilo 35 garáží, 

z toho 24 montovaných a 11 mu-
rovaných. Tým stúpol v Ladcoch 
počet samostatne stojacich gará-
ží asi na 260. Obec odpredala po-
zemky jednotlivým stavebníkom 
za cenu 8,3 eur (250 Sk) za 1 m2.
Obecný úrad pomohol stavební-
kom aj tým, že zabezpečil územné 
rozhodnutie a prekládku vodovo-
du. Ostatné – celú výstavbu si uro-
bili majitelia garáží svojpomocne.



Dva seriály na stránkach Ladeckých zvestí

Ulica, v ktorej bývam
Väčšina ulíc v Ladcoch je pomenovaná po vynikajúcich sloven-
ských spisovateľoch 19. a 20. storočia. Občania ponajviac vedia, 
kto ten alebo onen spisovateľ bol. Veď všetci sme chodili do školy. 
Buďme však úprimní, čo ešte dnes o nich vieme? Alebo, čo vie-
me o budovách, inštitúciách, ktoré v našej ulici ešte dodnes stoja 
a spojené sú s históriou obce?
Všetko to patrí nielen do kategórie zdravého lokalpatriotizmu, 
ale i do oblasti obyčajnej ľudskej zvedavosti. Čo je teda zaujíma-
vé na ulici, v ktorej bývam? V roku 2010 sa to postupne dozvie-
te zo seriálu, ktorý na stránkach Ladeckých zvestí budeme uve-
rejňovať. 
Prvú časť Hviezdoslavova ulica uverejníme vo februárovom čís-
le v roku 2010.

Odviate časom

obnovený seriál
Možno si ešte pamätáte 
na seriál Odviate časom 
od autora Víťazoslava Ka-
lusa. Ten 26. júna 2005 
vo veku 79 rokov zomrel. 
Jeho spomienky na život 
v Ladcoch boli veľmi za-
ujímavé pre pamätníkov 
i pre mladšiu generáciu. 
Niektoré z nich, také, čo 
aj dnes majú čo povedať, 
sme vybrali a postupne 
ich v roku 2010 uverejní-
me. 

Keď sme v roku 2005, v 
čísle 4, uverejnili rozlúč-
ku s Víťazoslavom Kalu-
som, napísali sme, že ďa-
kujeme a nezabudneme. 
Pri príležitosti výročia 
jeho smrti teda svoj sľub 
plníme. 
Prvá časť zo seriálu 
Odviate časom si bude-
te môcť prečítať vo febru-
árovom čísle Ladeckých 
zvestí 2010.

Výročia významných udalostí v roku 2010
V roku 2010 si na stránkach Ladeckých zvestí pripomenieme niekto-
ré významné výročia z dávnej aj nedávnej minulosti. Budú to okrúhle 
výročia udalostí, ktoré znamenali pre Ladce a ich občanov veľké zme-
ny – radostné i tragické. 
1750 – V Ladcoch sa narodil budúci veľprepošt vo Vacove Vojtech 
Borčický.
1760 – Posviacka kostola v Ladcoch
1840 – Veľký požiar v Ladcoch
1890 – Začiatok výroby cementu v Ladcoch
- Vznik poštového úradu v obci
- Postavili prvú časť robotníckych kolónií
1900 – Zaznamenané prvé valné zhromaždenie urbárnej obce v 
Ladcoch
1910 – Výrobu začala ladčianska vápenka
1920 – V Ladcoch zriadili četnícku stanicu a postavili pre ňu bu-
dovu
1925 – Otvorili kláštor sestier sv. Vincenta z Pauly
- Založili Federovanú telocvičnú jednotu
- Obec postavila tzv. chudobínsky dom
- V škole začala fungovať prvá dažďomerná stanica v okrese Ilava
- V Ladcoch zaviedli verejné osvetlenie ulíc
1930 – V Ladcoch založili futbalový klub a postavili ihrisko
- Pri Štátnej ľudovej škole vzniklo rodičovské združenie
- Uskutočnila sa regulácia Lúčkovského potoka od železnice po 
hlavnú cestu
1940 - Vysadili lipové stromoradie pozdĺž Lúčkovského potoka
1945 - Koniec druhej svetovej vojny
- Nacisti vypálili Horné Ladce
- Na nádvorí cementárne zastrelili nacisti 19 občanov
- Oslobodenie Ladiec, vznik Miestneho národného výboru
- Zriadenie Meštianskej školy
1950 – Zrušenie kláštora
- Založenie Jednotného roľníckeho družstva
1960 – Územná reorganizácia
1965 – Rekordný počet žiakov v Základnej deväťročnej škole – 534
1975 - V Tunežiciach postavili montovanú budovu Osvetovej be-
sedy
1985 – Začiatok výstavby obecného vodovodu
1990 – Prvé voľby Obecného zastupiteľstva a starostu obce
1995 – Začiatok postupnej privatizácie Považskej cementárne
2000 – Na Skalke postavili slovenský symbol – dvojkríž
- Otvorili oba pruhy diaľnice D1 Nemšová – Ladce

Obecná knižnica ponúka
Ako ponuku sme pre vás 
vybrali tieto knižné tituly:
Z prírody:
Rastliny pre zdravie, Kone 
a poníky, Rok v záhrade, 
Dinosaury, Oceán, Vtáky, 
Ručné práce.
Romány rôzneho žánru:
Coxová: Vášnivá láska
Binghyová: Strieborná 
svadba
D. Steel: Výkupné
Rendellová: Šelma
A.Christie: Šitta fordská 
záhada
D. Francis: Na márne 
kúsky

Gillerová: Neodchádzaj
Harrisová: Cukríkové to-
pánky
Prochorová: Pod austráls-
kym slnkom
R. Pilcher: Láska za oceá-
nom
Hamsová: Dnes si tu a zajt-
ra
Grössingová: Tragédie v 
Habsburskom rode
Jurewitzová: Vládkyňa 
Louvru

Knižnica je otvorená kaž-
dý pondelok a piatok vždy 
od 13.00 do 18.00 hodiny.



Seniorklub informuje a hodnotí
Znovu sa rok chýli k svojmu záveru a tak sa všetci obzeráme na 
chvíľu za seba, aby sme porátali, ako sa naplnili naše predstavy a 
želania zo začiatku roka. A ako to už obyčajne býva, niečo sa vyda-
rilo, niečo menej. Nie sme príliš spokojní s malým záujmom ak-
tívnejšej časti dôchodcov, pre ktorých vlastne tento klub vznikol. 
Vytvorilo sa stabilné jadro, ale je to stále menej, než by sme si že-
lali. Zrejme majú ladeckí dôchodcovia iné priority.
Z našich akcií v tomto roku by som spomenula výlety do prírody 
na Zliechov a na Mojtín. Nazbierali sme bylinky, prevetrali pľúca a 
medzitým predebatovali, čo prišlo na myseľ. Krásna príroda nám 
pohladila dušu. A telo to tiež bez problémov zvládlo.
V septembri sme sa zúčastnili Športových hier Jednoty dôchod-
cov z trenčianskeho regiónu. Táto akcia sa organizuje každoročne, 
my sme sa jej zúčastnili po prvýkrát. Nevedeli sme, do čoho ide-
me a treba povedať, že sme boli dosť ohúrení veľkosťou tejto ak-
cie. Hry sa konali v Novej Dubnici a zúčastnilo sa ich 150 športov-
cov, v dvoch kategóriách - do 70 rokov a vyššie. Súťažilo sa v rôz-
nych disciplínach. Ilavský región, ktorého súčasťou bola aj naša 
organizácia, mal jedno z najpočetnejších zastúpení. A výsledky? 
Dá sa povedať – nestratili sme sa. Celkom určite sa však mienime 
na budúci rok venovať aj predpríprave. Videli sme súťažiť dôchod-
cov v skvelej forme, ktorí sú stále aktívnymi členmi telovýchov-
ných jednôt – a to je veru ťažká konkurencia. 
Spravodlivo však treba povedať, že súťažili aj ľudia, ktorí určite 
držali v rukách loptu naposledy na strednej škole. Ale práve to sa 
nám na akcii páčilo najviac: išlo predovšetkým o dobrú zábavu a 
príjemné spoločenské stretnutia. 
Do konca roka by sme radi pripravili dve zaujímavé stretnutia: ša-
látový bar, kde by sme priniesli ochutnávku domácich výrobkov z 
oblasti zdravej výživy a predvianočné stretnutie zamerané na via-
nočné dekorácie. Je však celkom možné, že sa tieto dve témy na-
vzájom doplnia. 
Záverom teda pozývame všetkých, ktorým sa už nechce sedieť len 
doma, aby sa pridali. Vítaný je naozaj každý.

Mgr. Zlatica Baricová

Poďakovanie
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých ďa-
kuje za morálnu a materiálnu pomoc Obecnému úradu v Ladcoch a 
Považskej cementárni, a.s. v Ladcoch.
Želáme im v roku 2010 mnoho úspechov v osobnom i pracovnom 
živote a veríme, že i v nasledujúcom roku nám v našej činnosti po-
môžu.

Výbor SZZP v Ladcoch

Čo sa v Mimčo dialo a diať bude?
Október, november bol u nás plný akcií, nových návštevníčok a mi-
lých prekvapení.
Každú stredu o 15.30 hod. začínajú u nás tvorivé dielne (TD), kto-
rých návštevnosť z 3 rodín stúpla na 8! Nádhera, tešíme sa z Vašej 
návštevy a hlavne z toho, že aj Vy chcete pre svoje deti robiť viac a 
nechať ich, nech sa realizujú. Herňa je naďalej otvorená v utorok a 
štvrtok od 9.00 do 11.00 hod. a cvičenie pre mamičky a babičky v 
pondelok a štvrtok od 17.30 do 18.30 hod.
Viac informácií o programe sa môžete dozvedieť i na www.ladce.sk 
pod odborom školstva – tam nájdete MC Mimčo. I naďalej bude-
me robiť plagáty, ktoré Vás budú aktuálne informovať o programe v 
MC. Na www.facebook.com sa môžete stať našimi priateľmi a bude-
te dostávať aktuálne správy na Vaše konto.
Dňa 23.10.2009 sme mali burzu detského ošatenia – bola to naša 
druhá a tešíme sa z úspechu, pretože na prvej boli iba 4 predávajú-
ce a teraz ich bolo až 12! Okrem tunajších k nám prišli aj ženy z Pú-
chova, Ilavy, Dubnice a z Trenčína. Dúfame, že nabudúce nás príde-
te pozrieť aj Vy!
Dúfam, že ste nás boli pozrieť na besede s psychologičkou p. Šošo-
vičkovou, na prednáške o detoxikácii tela s p. Novákovou, či roz-
hovore s p. Valentovou o masáži detí a teenagerov (nielen novoro-
dencov).
A čo pripravujeme?
12.12.2009 diskotéku pre Luciu – rozlúčku so starým rokom 2009.
V čase od 14.12.2009 do 10.01.2010 budeme mať zimné prázdniny a 
od 11.1.2010 budeme mať MC opäť otvorené.

Andrea Uríčková

Organizácia SZZP v Ladcoch hodnotila
Dňa 20. novembra 2009 
sa zišla početná rodina 
členov Základnej orga-
nizácie Slovenského zvä-
zu zdravotne postihnu-
tých v Ladcoch na výro-
čnej hodnotiacej členskej 
schôdzi. 
Medzi sebou privítali staros-
tu obce Ing. arch. Jána Remu 
a zástupcu zo ZO SZZP Sve-
repec Jána Strieženca.
Vynikajúca bola na schôdzi 
účasť – 48 členov, ktorí si po-
zorne vypočuli správu o čin-
nosti za rok 2009. V správe 
sa konštatovalo, že činnosť 
bola bohatá a zásluhou čle-
nov aj užitočná.
Okrem drobnej činnos-
ti medzi členstvom to boli 
aj veľké akcie. Medzi nimi 
Deň matiek za účasti 220 čle-
nov a hostí z družobných or-
ganizácií Domaniža, Svere-
pec, Lúky pod Makytou, Pú-
chov, Beluša, Košecké Pod-
hradie, Horná Poruba, Prus-
ké a Ilava. Ďalej to boli tu-
risticko-spoločenské akcie v 
ladčianskej prírode, návštevy 
kúpeľov a recipročné návšte-
vy spomínaných družobných 

organizácií.
Členom organizácie sa pri-
hovoril aj starosta obce Ing. 
arch. Ján Remo, ktorý vy-
zdvihol činnosť výboru a čle-
nov za posledné roky i hu-
mánne poslanie SZZP.
Na záver predseda organizá-
cie, Milan Rafaj, poďakoval 
členom za aktívnu činnosť a 
poprial im do ďalšieho roka 
veľa zdravia. 
Po členskej schôdzi výbor 
pripravil pre členov spolo-
čenské posedenie.
Organizáciu vedie naďalej 
výbor, ktorého zloženie uve-
rejňujeme najmä preto, lebo 
jeho členovia si za svoju obe-
tavú činnosť zaslúžia, aby 
Ladčania o nich vedeli:
Milan Rafaj, predseda
Júlia Belianová, podpredsed-
níčka
Jana Faturíková, tajomníčka
Mária Sláviková, hospodárka
Anton Ištok, kultúrno-špor-
tový referent
členovia: Ján Janko, Ján Koš-
tialik, Pavol Maršovský, Bo-
žena Bezecná.
Revízna komisia: Emília 
Kvasnicová, Anna Králová, 
Vladimír Hriančik.



Dva významné 
projekty v učilišti
Ani Odborné učilište in-
ternátne v Ladcoch neo-
bišla vlna modernizácie a 
formálnych zmien v pro-
cese výchovy a vyučovania. 
Slúžia k tomu dva projek-
ty, ktoré začali uplatňovať v 
tomto školskom roku a po-
trvajú až do roku 2011. 

Celoživotné vzdelávanie
V rámci „Programu celo-
životného vzdelávania“ bol 
národnou agentúrou schvá-
lený projekt programu Co-
menius s názvom „Stavby z 
prírodných materiálov“. Zú-
častnení partneri – Ladce 
(Slovensko), Baja (Maďar-
sko), Kelč (Česká republi-
ka), Waiblingen (Nemecko). 
V rámci projektu sa v prie-
behu dvoch školských rokov 
(2009/2010 a 2010/2011) 
vybuduje átrium v areá-
li OUI Ladce, ktoré by malo 
plniť relaxačnú, oddychovú 
a vzdelávaciu funkciu. Ďalej 
to bude zelená trieda v Ne-
mecku a oddychová pergola 
v Čechách. Dotácia: 25 000 
EUR.

Aj druhý projekt prínosom 
pre školu

Projekt „Modernizá-
cia vzdelávacieho proce-
su“ organizuje Ústav infor-
mácií a prognóz školstva. 
Dĺžka trvania: 2009/2010 – 
2012/2013.
Cieľom projektu je dosia-
hnuť zmenu formy výučby 
na školách, ktorá povedie 
k modernizácii zapojením 
moderných technológií do 
vyučovania. 
Vzdelávania sa zúčastňu-
jú dvaja pedagógovia z OUI 
Ladce. Prínos pre školu: vy-
školenie pedagógov na vy-
užívanie IKT vo vyučovaní. 
Šesť PC, 2 notebooky a 1 da-
taprojektor pre školu.

V Základnej škole od septembra do novembra
Ako obvykle vám ponúkame pohľad o živote, spoločenských, výchovných a iných aktivít v Základnej ško-
le. Pedagógovia so žiakmi opäť pripravili niekoľko podujatí, ktoré možno označiť ako netradičné, pre žia-
kov zaujímavé a teda v dôsledku výchovne pôsobivé. 
Zdravá škola – týždeň zdravia
Prvý októbrový týždeň sa na 1. 
stupni Základnej školy v Ladcoch 
opäť niesol v duchu zdravého ži-
votného štýlu.
Každé ráno vyslaná „Ekohliad-
ka“ kontrolovala stav v triedach. 
Čistotu tried, ale hlavne desiatu 
– ovocie a zeleninu, ktorú si počas 
celého týždňa nosili deti do školy. 
Počítalo sa, koľko detí v každej tri-
ede malo zdravú desiatu a po per-
centuálnom vyhodnotení sa naj-
zdravšou triedou stali tretiaci. 
Sprievodnými akciami boli súťa-
že „O naj... jablko“, „O naj... šar-
kana“, Výstavky zeleniny a ovocia, 
Výstavka plodov jesene a Ekohry.
Cieľom našich aktivít bolo a je 
vychovať zdravé a ekologicky 
zmýšľajúce deti.

O naj... jablko
O tom, že naše deti majú chuť sú-
ťažiť svedčí fakt, že sa ich do súťa-
že zapojilo až šesťdesiat. 
Žiaci nosili tie najkrajšie jabĺčka z 
domácej úrody. Leštili si ich, zo-
hrievali... až prišiel deň „D“. Od-
borná porota vybrala tie „naj“. Di-
plomom a vecnými cenami bolo 
odmenených šesť detí. Ostatní tiež 
neboli smutní, pre nich bol odme-
nou ovocný šalát zo všetkých krás-
nych a sladkých jabĺčok. 
V závere sme si zaspievali ľudové 
piesne o jabĺčkach a jablkách, kto-
ré sa niesli celou našou školou. 

Ekohry
Vyvrcholením „Týždňa zdravia“ 
boli Ekohry, ktoré sa konali v areá-
li našej základnej školy. 
V popoludňajších hodinách deti 
súťažili v zbere odpadu, triede-
ní odpadu, vytváraní obrazcov z 
ekologického materiálu. V posled-
nej zo súťaží sa z nich stali detek-
tívi a z lístočkov, ktoré hľadali v 
celom areáli školy poskladali šif-
ry: „V našej škole sa žije zdravo!“, 
„Tento týždeň bol týždňom zdra-
vej výživy.“
Spríjemnením popoludnia bolo 
i divadielko s názvom „Jablčnica 
detí chytá“, ktoré si pripravili naši 
tretiaci. 
Počas celej akcie si všetci pochut-

návali na ovocných šalátoch a ze-
leninke. 
V závere deti predviedli svojich 
vlastnoručne vyrobených šarka-
nov a ukázali prítomným, ktorý 
vyletí najvyššie. 

Mgr. Mária Balážová

Ochrana človeka a prírody
Ako zodpovedne pristupovať a 
ochraňovať nielen svoje zdravie, 
ale aj prírodu a jej neodškriepiteľ-
né krásy, sa 9. októbra učili deti na 
2. stupni. V tento deň sa na hodi-
nách teórie Ochrany človeka a prí-
rody naučili orientovať sa v príro-
de podľa rôznych zákonitostí, ob-
jasnili si základné topografické 
značenia, učili sa pohybovať podľa 
základných dopravných značiek a 
tak zodpovedne pristupovať k bez-
pečnosti svojej a ostatných účast-
níkov cestnej premávky. Na hodi-
ne si zopakovali správnu výbavu 
bicykla i cyklistu, ukázali a prak-
ticky predviedli poskytovanie pr-
vej pomoci.
O týždeň neskôr pedagógovia pri-
pravili i praktické hodiny Ochrany 
človeka a prírody, kde mali uplat-
niť priamo v teréne osvojené zruč-
nosti. Žiaľ, počasie zámer preka-
zilo a museli prijať náhradný pro-
gram – športové zápolenia v telo-
cvični. Tu bola atmosféra výbor-
ná a celý deň sa niesol v znamení 
priateľských stretnutí. Na záver k 
tomu prispela iste aj sladká odme-
na pre všetkých.

Ako ďalej deviataci
Deviataci ZŠ v Ladcoch Michal 
Kalus a Marián Hruška nás infor-
movali o prednáške, ktorá sa usku-
točnila 4. novembra v 9. triede. 
Prednášku mal pracovník Úradu 
práce a mala za cieľ ozrejmiť žia-
kom ich budúce zameranie v živo-
te na základe ich výberu stredných 
škôl. Bolo to veľkým prínosom pre 
žiakov, pretože ich to prinútilo 
konkrétne sa zamyslieť nad svojou 
budúcnosťou – nad budúcou ško-
lou a budúcim povolaním. 

Medzinárodný deň školských 
knižníc
Toto podujatie trvalo vlastne dva 

dni – 27. a 28. októbra. Pod ve-
dením vedúcej školskej knižnice 
Mgr. Ingrid Lysákovej pripravi-
li hlavne pre deti 1. – 4. ročníka 
tri akcie.
27. októbra prišla medzi žiakov 
riaditeľka mestskej knižnice v 
Ilave Ľ. Luhová, ktorá porozprá-
vala a predstavila niekoľko kníh, 
ktoré majú deti najradšej a naj-
častejšie si ich požičiavajú. Pri-
niesla aj knihy, ktoré si mohli 
deti kúpiť. 
28. októbra sa deti stretli v telo-
cvični, kde pani učiteľka Lysáko-
vá spolu so žiakmi 7. a 8. ročníka 
pripravili divadielka s ukážkami 
rozprávok (Červená čiapočka, 
Snehulienka a Pipi Dlhá Panču-
cha) a potom kvíz, v ktorom bolo 
treba uhádnuť, o akú rozprávku 
ide a ktoré postavy v nej vystupu-
jú. Žiaci 8. ročníka pripravili aj 
kvíz z literatúry. 
Pri príchode do tried čakali na 
žiakov rozprávkové bytosti, kto-
ré mali pre deti ďalšie otázky o 
spisovateľoch a knihách, ktoré 
poznajú z vyučovania. 
Celá akcia bola pre žiakov nielen 
poučná, ale aj veselá, zaujímavá a 
zábavná. 

Mgr. Ingrid Lysáková

Hallowen v škole
Medzi množstvo zaujímavých a 
zábavných akcií v októbri a no-
vembri v ZŠ „zapadol“ aj Hall-
owen-ský karneval. Uskutočnil sa 
v predposledný deň pred jesenný-
mi prázdninami. Pedagógom dalo 
veľa práce poznať medzi maskami 
tých svojich žiakov. Niektorí si pri-
niesli svoje vyrezávané a vyzdobe-
né tekvičky, čo sa stáva v Ladcoch 
už tradíciou (i zásluhou vychová-
vateliek v školskom klube).
Pri veselej rytmickej hudbe, kto-
rú „strašidlám“ mixoval Danko 
Mihálik tancovali, ale i súťažili. 
Každý dostal nielen sladkosti, ale 
aj malý darček. Svietiace tekvič-
ky svietili na druhý deň ráno na 
chodbe, aby si každý našiel tú svo-
ju triedu.

Mgr. V. Králová
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Z HISTÓRIE OBCEAká bola futbalová jeseň

Dospelí odohrali 15 zápasov, v 6 
zvíťazili, 5 remizovali a 4 prehra-
li so skóre 25 : 20. Na 25 góloch 
sa podieľalo až 12 strelcov. Naj-
lepším strelcom jesene je Mikuš-
ka s 5 gólmi. 4 góly dal E. Mražík, 
po 2 Habánek Ma., Habánek Mi., 
Homér, Martinka, Koštialik, Mra-
žík K. a po 1 Pagáč J., Váň F., Pa-
gáč E., Zábojník. Po odhlásení sa 
B družstva Lehoty pod Vtáčnikom 
zo súťaže a anulovaní jeho výsled-
kov, im s 20 bodmi patrí po jeseni 
6. miesto. V tabuľke pravdy majú 
2 plusové body. Pri predchádza-
júcom hodnotení v septembri ne-
bolo postavenie mužstva veľmi li-
chotivé. Všetci sme však verili, že 
s príchodom nového trénerského 
tandemu príde zlepšenie i na tráv-
niku a chlapci nazbierajú dostatok 
bodov pre pokojnú zimnú prípra-
vu. Toto naplnili, o čom svedčí aj 
ich postavenie v tabuľke. 

Dorast
O tom, aká je situácia v družstve 
tejto vekovej kategórie sme už po-
písali veľa. Družstvo v závere jese-
ne dvakrát zabodovalo na plno a 
tak si aspoň zvýšilo svoje šance na 
záchranu. Celková bilancia je na-
sledovná: 15 zápasov, 3 víťazstvá 

a 12 prehier. So skóre 13 : 44 a 9 
bodmi im patrí 15. miesto. 

Starší žiaci 
...si počínajú podobne ako doras-
tenci. V 13 majstrovských stretnu-
tiach 4x zvíťazili a 9x prehrali. So 
skóre 29 : 50 a 12 bodmi prezimu-
jú na 11. mieste. Najlepším strel-
com je Mário Kučma s 10 gólmi. 
Títo chlapci mali určite na viac, 
dvaja z nich (Lukáč a Golej) sú vo 
výbere OBFZ, ale chlapcom chý-
ba radosť z hry a vôľa víťaziť- to sú 
ich hlavné rezervy. 

Záverom tohto hodnotenia výbor 
TJ touto cestou ďakuje obecnému 
zastupiteľstvu na čele so staros-
tom, vedeniu PCLA, RNDr. Pet-
rovi Janešíkovi, Róbertovi Jendro-
lovi, Martinovi Adamcovi, Petrovi 
Chovancovi, ale i ďalším sponzo-
rom za ich finančnú a materiálnu 
podporu, bez ktorej by TJ nemoh-
la fungovať. A celkom na záver 
výbor TJ praje všetkým sponzo-
rom, hráčom, trénerom i fanúši-
kom úspešné vykročenie do nové-
ho roku 2010, pevné zdravie, veľa 
úspechov a veľa pekných športo-
vých zážitkov. 

Ing. F. Gach

Výsledky oddielu dospelých (5. 
liga):
Z. Kostoľany – Ladce 1 : 1, Ladce 
– V. Bielice 4 : 0, Podolie – Ladce 
1 : 3, Ladce – Handlová 2 : 1, Stará 
Turá – Ladce 0 : 0, Beluša – Ladce 
5 : 1, Ladce – Prečín 1 : 1.

Dorast:
Ladce – Nitr. Rudno 1 : 3, Košeca 

Výsledky
– Ladce 6 : 0, Ladce – D. Kočkovce 
1 : 2, Stará Turá – Ladce 6 : 0, Lad-
ce – Chynorany 2 : 0, Ladce – Bel-
uša 0 : 2, TTS Trenčín – Ladce 1 : 2

Starší žiaci:
Horná Poruba – Ladce 10 : 0, Stre-
ženice – Ladce 3 : 1, Ladce – D. 
Mariková 1 : 3, Orlové – Ladce 3 
: 2, Ladce – Papradno 2 : 1.

V 5. stolnotenisovej lige zatiaľ prví
Stolní tenisti TJ Tatran Ladce nám 
robia radosť. A družstvo do 20. 
novembra neprehralo ani jeden 
zápas (dvakrát hralo nerozhodne) 
a je zatiaľ na prvom mieste v ta-
buľke 5. ligy. Spolu získalo 25 bo-
dov a pekné skóre 111 : 51. Druhý 
Slovan Považská Bystrica „B“ má 
o jeden bod menej. 
Doterajšie výsledky:
Ladce A – Domaniža A 10 : 8, 
Klobušice A – Ladce A 4 : 14, Lad-
ce A – Pružina A 12 : 6, Dol. Ma-
riková A – Ladce A 1 : 17,
Ladce A – TTC PB D 11 : 7, Dol. 
Kočkovce A – Ladce A 9 : 9, Lad-
ce A – N. Dubnica C 16 : 2, Prus-
ké A – Ladce A 5 : 13, Bel. Slatiny 
A – Ladce A 9 : 9.

„B“ družstvo hrajúce v 6. lige 
spĺňa očakávania a bolo 20. no-
vembra na 8. mieste – teda v stre-
de tabuľky so 17 bodmi. Pre ori-
entáciu: na 1. mieste bol Hotel 
Metal Dubnica (30 bodov) a na 
poslednom Dohňany (10 bodov).

Dosiahnuté výsledky:
Ladce B – Červ. Kameň A 16 : 2, 
Zliechov B – Ladce B 11 : 7, Lad-
ce B – Slovan PB D 14 : 4, Noz-
drovice A – Ladce B 12 : 6, Lad-
ce B – Medeko PB A 6 : 12, Dol. 
Kočkovce B – Ladce B 12 : 6, Lad-
ce B – N. Dubnica D 12 : 6, Pruské 
B – Ladce B 8 : 10, Ladce B – Ho-
tel Metal Dubnica A 3 : 15.

Mgr. M. Sňahničan

Železničná trať Bratislava – Nové Mesto nad Váhom bola 
vybudovaná už v roku 1874. O štyri roky neskôr ju predĺ-
žili do Trenčína a v roku 1883 až do Žiliny. Pôvodná trať 
bola jednokoľajná. V novom storočí sa požiadavky na 
rýchlosť a bezpečnosť dopravy zvýšili a tak v roku 1909, 
teda pred sto rokmi, trať zdvojkoľajnili. Stanica vtedy v 
Ladcoch ešte nebola, ale na žiadosť a pričinením cemen-
tárne sa zriadila už o tri roky neskôr – v roku 1912.
Gróf Degenfeld, majiteľ ladčianskeho panstva od roku 
1896 už od roku 1911 začal veľmi lukratívny obchod s 
drevom. V roku 1914 – teda pred 95 rokmi postavili v 
Ladcoch 4 – gátrovú pílu. Stála v priestore starého fut-
balového ihriska. Fungovala iba do roku 1916, kedy čin-
nosť pre vojnu prerušili. Po vojne a po zmiernení hos-
podárskej krízy v roku 1922 ju znova dali do prevádzky. 
Novým majiteľom bola Považská obchodná spoločnosť 
zo Žiliny. V tom roku začala premávať aj úzkokoľajná že-
leznička, ktorou dopravovali drevo od Váhu doplavené 
pltníkmi. 
Správcom píly bol Leopold Kugel a pracovalo v nej do 
40 robotníkov. Dňa 7. mája 1927 pílu zatvorili a robot-
níkov prepustili. 
Rok 1919 (80. výročie) je pre ladčiansku školu význam-
ný aj preto, lebo Ladce opustili dvaja maďarskí učitelia 
a prišiel ako správca školy Emil Pauer a jeho manželka 
Anna Pauerová, učiteľka. Školu našli vo veľkom nepori-
adku, záhrady, ploty zničené. V júli a v auguste toho isté-
ho roka boli v škole ubytovaní vojaci československej ar-
mády, ktorí tvorili zálohu pri nasadení proti Maďarskej 
a Slovenskej republike rád. V septembri 1919 prišlo do 
slovenskej školy 114 detí.

Ďalšie číslo Ladeckých zvestí
Prvé budúcoročné číslo La-
deckých zvestí vyjde 4. febru-
ára 2010. Okrem seriálov, kto-
ré spomíname na inom mieste, 
v čísle nájdete aj výsledky lad-
čianskej cementárne a iných or-
ganizácií a podnikov. Dozviete 
sa výsledky stolných tenistov a 
to, ako sa pripravujú futbalisti 
na jarnú sezónu. Nebudú chý-
bať ani články o školách, kul-
túre a histórii obce. Dominant-
né budú opäť správy o zasada-
niach obecného zastupiteľstva a 
rozpočet obce na rok 2010.

Obecnému úradu, osobit-
ne starostovi a Ľ. Porub-
čanovej. Spolupracovní-
kom pri tvorbe jednot-
livých čísiel Ladeckých 
zvestí: Ing. Ferdinandovi 
Gachovi, Mgr. Miroslavo-
vi Sňahničanovi, riaditeľke 
a kolektívu učiteľov Zá-
kladnej školy, Jánovi Slo-
bodovi, dopisovateľom z 
organizácií a spolkov. Ďa-
kujeme technickým tvor-
com LZ grafikovi, sadzač-
ke, firme BEEL a ASSA z 
Púchova. 
Tešíme sa na novú spolu-
prácu pri tvorbe ešte lep-
ších, zaujímavejších a na 
obsah bohatších Ladec-
kých zvestí v roku 2010.
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