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Slávnostné vyhlásenie Farnosti Ladce
V ladčianskom kostolíku sa dňa 6. júla 2011 konala slávnostná sv. omša pri príleži-
tosti oficiálneho vyhlásenia zriadenia samostatnej rímsko-katolíckej Farnosti Ladce.
Slávnostnú sv. omšu celebroval pri hojnej účasti veriacich Ladčanov žilinský diecézny 
biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
V sprievode biskupa boli Dr. Štefan Židek, PhDr., vicekancelár, Mgr. Ján Findura, 
správca Fary Košeca, Mgr. Marián Babjak, novo menovaný správca Fary Ladce, Pe-
ter Švec, ThLic., Mgr. Ladislav Vrábel, Mgr. Marián Vojtek, Jozef Cahel, trvalý diakon.

Na úvod, pred omšou, vystúpil starosta 
obce Ing. arch. Ján Remo, ktorý privítal 
vzácneho hosťa a vyzdvihol význam tej-
to historickej udalosti. Privítal aj nového 
kňaza, určeného ako správcu novozriade-
nej Fary Ladce Mgr. Mariána Babjaka a 
zaželal mu veľa síl pre úspešný výkon du-
chovného pastierskeho poslania. Súčasne 
Mgr. Jánovi Findurovi poďakoval za obe-
tavú prácu, ktorú ako správca Farnosti 
Košeca vykonal pre Ladčanov. 
Biskup Mons. T. Galis taktiež vyzdvihol 
význam samostatnej farnosti pre duchov-
ný a cirkevný život v obci. Povzbudil Lad-

čanov, aby boli vzorom pre okolité star-
šie farnosti. 
Počas omše prečítali aj zriaďovací dekrét 
samostatnej Farnosti Ladce.
Po slávnostnej omši si vzácni hostia prez-
reli prestavbu novej fary, ktorá je pred 
dokončením. Priestormi novej fary pre-
viedol hostí generálny riaditeľ cementár-
ne Ing. Anton Barcík. Podrobne vysvet-
lil dispozičné a priestorové usporiadanie 
jednotlivých miestností.
O novej fare sa pochvalne vyjadril aj ži-
linský biskup a poďakoval všetkým, ktorí 
sa o jej prestavbu zaslúžili.

V čísle:
- ladčianske hasičky sú majsterky Slovenska (3. strana)
- cestný nadjazd nad železnicou v Tunežiciach otvoria už v auguste t.r. (str. 4)

Poznatky o sčítaní

V tomto čase máme iba poznat-
ky o sčítaní, ale nijaké poznat-
ky zo sčítania obyvateľov, bytov 
a domov. 
Sčítací komisári v Ladcoch zvlád-
li svoju neľahkú a veru aj často ne-
vďačnú úlohu dobre, a tak medi-
alizované problémy spôsobené 
niektorými ústrednými úradmi sa 
našej obce dotkli menej. 
Spolu za obec bolo vyplnených 2 
546 formulárov s údajmi o obyva-
teľoch, 925 o bytoch a 626 o do-
moch. 
Zistilo sa, že počet obyvateľov tr-
vale bývajúcich v Ladcoch bol 2 
684 osôb. 
Počet obyvateľov sčítaných elek-
tronicky bolo 70, bytov 17 a do-
mov 14. 
Zistili sme teda, koľko nás je, ale 
stále nevieme čo sme, ako žije-
me, štruktúru obyvateľstva a pod. 
Podľa kusých informácií ani tak 
skoro vedieť nebudeme.

Finančné problémy a 
Ladecké zvesti
Finančné problémy sú sprievod-
ným znakom takmer všetkého, čo 
sa na Slovensku deje. Ladce nie sú 
nijakou výnimkou a tak obecné za-
stupiteľstvo, starosta i pracovníci 
obecného úradu musia rozmýšľať, 
kde ušetriť. 
Týka sa to aj spravodajcu obecné-
ho zastupiteľstva Ladeckých zvestí.
Tu sa ponúkali tri možnosti. 
Prestať LZ vydávať, čo sa stretlo s 
nespokojnosťou občanov, pretože 
by sa stratil jediný kontakt obce s 
Ladčanmi. Druhý variant bol zní-
žiť počet výtlačkov a tretí - znížiť 
počet strán. 
Zvolil sa ten posledný, a tak už toto 
číslo je šesťstranové a ďalšie budú 
iba štvorstranové. 
Teda nielen rozsah, ale aj obsah 
bude chudobnejší, stručnejší a ne-
zasiahne do všetkých oblastí živo-
ta v obci. Takto sa náklady na tlač 
znížia, ale pravdupovediac nepo-
teší to ani čitateľov, ani nás, ktorí 
spravodajcu tvoríme. 

Branislav Lipták, st.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Časť originálu Dekrétu Mons. doc. ThDr. Tomá-
ša Galisa, PhD., žilinského biskupa o zriadení 
Farnosti Ladce od 1. júla 2011.

Prvý ladčiansky farský administrátor
Žilinský biskup Tomáš Galis 31. 
mája 2011 podpísal Dekrét adre-
sovaný Mgr. Marianovi Babjako-
vi, v ktorom ho menuje farským 
administrátorom novozriadenej 
Farnosti Ladce. 
Mgr. Marián Babjak sa narodil 
19. mája 1971 v Brezne, ale po-
chádza z Tepličky nad Váhom. 

Za kňaza bol vysvätený 3. júna 
1995. Doteraz pôsobil na viace-
rých miestach ako kaplán, farár 
i tajomník biskupského úradu. K 
nám do Ladiec prišiel z Farnosti 
Žilina - Vlčince. 
Želáme mu, aby sa v Ladcoch 
dobre cítil a aby sa mu jeho zod-
povedné poslanie darilo plniť. 

Partnerské stretnutie
Dňa 6. júna t.r. sa uskutočnilo 
partnerské stretnutie obecného 
zastupiteľstva a vedenia Považskej 
cementárne, a.s.. 
Jeho cieľom bolo vzájomne sa 
oboznámiť so súčasnou situáciou 
v cementárni a obci a hľadať cesty 
vzájomnej spolupráce v sťažených 
ekonomických podmienkach. 
Ing. Anton Barcík, generálny ria-
diteľ cementárne hovoril o ne-
dobrých pomeroch v stavebníc-
tve, o konkurencii výrobcov a sta-
vebných firiem i zlej platobnej 
disciplíne odberateľov. Myslí si, že 
najväčšou pomocou pre obec je 
udržanie zamestnanosti jej obča-
nov v cementárni.
Ing. Pavel Martauz vo svojom prí-
hovore hodnotil stav a vplyv ce-
mentárne na životné prostredie 
a o neustálom znižovaní emisií, o 
čom občanov informujú (uviedli 
sme v plnom znení v 2. čísle La-
deckých zvestí).
Ing. Jozef Mikušinec hovoril o 
vzájomnej pomoci obce a cemen-
tárne a spomenul niektoré najvý-
znamnejšie akcie v rámci pomo-
ci obci i pomoc kultúre a školám. 
Ing. arch. Ján Remo tiež zdôraz-
nil otázku zamestnanosti Ladča-
nov v cementárni, zhodnotil prá-
cu obecného zastupiteľstva za po-
sledné obdobie a informoval o 
prioritách obce. Prítomných in-
formoval aj o zlej finančnej situ-
ácii obce. 
Na stretnutí sa zúčastnili aj zá-
stupcovia právnej kancelárie Ju-
risinvest Bratislava, JUDr. Eva 
Komrsková a JUDr. Jozef Mesá-
roš. 
Informovali prítomných o celom 
priebehu sporu ručenia obce Lad-
ce za firmu Tekos Adrián Bedná-
rik. Súdny spor trvá už 19 rokov. 
Firma zastupuje obec 7 rokov. 
Obec bola vtedy žalovaná za plne-
nie ručiteľského záväzku vo výš-
ke 12 633 366,67 Sk, plus úroky 
a trovy konania. Za obdobie súd-
neho sporu, ktorý trvá už 19 ro-
kov a nebolo doposiaľ rozhodnu-
té, sa táto čiastka vyšplhala na cca 
1 mil. eur. 
V ďalšom objasnili aj nároky 
právneho zastupovania obce za 
uplynulé obdobie. Od začiatku 
zastupovania až doteraz nebo-
li obci účtované žiadne úhrady 
právneho zastupovania. 
Právna kancelária za uvedené ob-
dobie urobila 16 úkonov, čo je v 
konečnej sume 18 243 eur. 
Vzhľadom na súčasnú finančnú 
situáciu obce je právny zástupca 
obce naklonený k dohode o splát-
kach dlžnej čiastky.

Narodené deti:
Emma Porubčanová

Timea Tichá
Martin Mihaliak

Stanislav Mikušinec
Ľuboš Valjent

Lýdia Stopková
Dorota Hromková

Adam Staňo
Tomáš Homola

Blahoželáme rodičom a deťom pra-
jeme šťastné detstvo v zdraví a spo-

kojnosti. 

Zomreli: 
Mária Stašeková, r. 82

Miroslav Zelík, r. 62
Pavol Marguš, r. 84

Anna Kvasnicová, r.90

Smútime nad úmrtím našich spolu-
občanov. Pozostalým vyslovujeme 

sústrasť. 

Jubileá
85. rokov

sa dožíva Jozef Chovanec (13. au-
gust 1926)

80. rokov
Mária Čemešová (15. august 1931)

Jozef Polomík (12. august 1931)

25. výročie sobáša
Vladimír Kalus a Daniela, rod. Pa-

gáčová (2. augusta)

55. výročie sobáša
Viktor Melicher a Mária, rod. Ša-

mánková (25. august)

Jubilantom želáme mnoho zdravia a 
šťastných dní v ďalších rokoch života.

Obec privítala nové deti
Zbor pre občianske záležitos-
ti v Ladcoch privítal v obrad-
nej miestnosti 19 detí narode-
ných v tomto a na sklonku minu-
lého roka. Rodičia so svojimi deť-
mi prišli 17. júna t.r. na milú sláv-
nosť a zapísanie do pamätnej kni-
hy obce. 
Obrad privítania viedli Marián 
Justh a matrikárka Ľubomíra Po-
rubčanová. V kultúrnom progra-
me vystúpili deti z Materskej ško-
ly a Základnej školy a báseň pred-
niesla Anna Peterková. 
Sme radi, že sa táto tradícia v Lad-
coch neprerušila a organizátori zo 
Zboru pre občianske záležitosti 
napĺňajú ľudský vzťah k občano-
vi už od jeho najútlejšieho veku.



Júnové zasadanie riešilo vážne problémy
Zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 29. júna 2011 viedol zástupca 
starostu Ing. Peter Bračík.
Poslanci prerokovali niekoľko obecných problémov, ktoré majú vážny 
rozmer už i vzhľadom na to, že sa v dôsledku týkajú obecných financií, 
ktorých, ako vieme, nie je dostatok.
Poslanci schválili návrh Zmluvy o dielo na prekládku vysokého napä-
tia „Za kaštieľom“. Bude stáť takmer 17 000 eur a obec ju bude SSE, a.s. 
platiť v splátkach. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostovi obce podľa novely zákona 
253/1994 Z. z.. Vybrali a schválili plat z troch variantov. 
Na zasadaní prerokovali aj otázku multifunkčného ihriska v areáli Zá-
kladnej školy. Konštatovali, že ihrisko je využívané v dostatočnej mie-
re, ale je aj poškodzované, pretože nemá správcu. Ing. J. Koyš obozná-
mil prítomných s návrhom prevádzkového poriadku ihriska, ktorý po 
prerokovaní s právnikom, znova predložia obecnému zastupiteľstvu. Po 
schválení uverejníme jeho podstatné časti v Ladeckých zvestiach. 
Ľ. Porubčanová, referent evidencie obyvateľstva, podala informáciu o 
prečíslovaní domov v obci. Obec má schválené názvy ulíc ešte z roku 
1976. V tomto období obec postupovala v súlade s platnými zákonmi. 
V roku 2004 bola schválená novela zákona o číslovaní domov. V súla-
de s novelou tohto zákona obec mala priradiť k súpisnému číslu  domu 
aj orientačné číslo, nakoľko sú v obci schválené názvy ulíc. Toto sa však 
doposiaľ neurobilo. Číslovanie teda nie je v súlade s platným zákonom. 
Keďže obec má aj časť Tunežice, ďalším nedostatkom je, že aj obec Lad-
ce aj časť Tunežice majú rovnaký názov jednej ulice a to „Hviezdoslavo-
va“, čo je problém hlavne pre kataster nehnuteľností. 
Nedostatkov v súvislosti s novelou tohto zákona je viac a obec ich musí 
v čo najkratšom čase odstrániť. 
Budú vypracované návrhy, ktoré budú následne predložené na schvále-
nie obecnému zastupiteľstvu. 
Počas zasadania poslanci prerokovali niekoľko žiadostí o predaj alebo 
prenájom pozemkov. 
Ing. Černotová predložila záverečný účet za rok 2010 a hlavný kontrolór 
obce stanovisko k tomuto účtu. 
Hlavný kontrolór obce, Ing. Kalusová, predložila správu o kontrolnej 
činnosti za mesiac máj 2011 a návrh plánu práce na 2. polrok 2011.
Na návrh predsedu kultúrnej komisie, D. Koštialika, schválili ďalšieho 
člena tejto komisie Alenu Hudákovú. 
Ing. Bračík upozornil na vážnosť finančnej situácie obce a odporučil 
spracovať konkrétne návrhy na jej riešenie. 
Poslanci Hudecová, Melicherová a kontrolór obce Ing. Kalusová predlo-
žili niekoľko konkrétnych návrhov na zlepšenie situácie v obci a miest-
nej časti Tunežice.

Zrod novej ulice
Rodí sa nová ulica, ktorá je priamym pokračovateľom Štúrovej ulice. Bude 
to ulica Ľudovíta Štúra alebo dostane nový názov? Nech bude, ako bude, 
i tak budú občania na otázku „Kde bývaš?“ odpovedať „Za kaštieľom“. A 
tak sa iste aj táto budujúca časť zaradí medzi názvy „z ľudovej tvorivos-
ti“ - Krúžok, Horné Ladce, Dedina, Pánska záhrada a pod. 
Iné to bude s číslovaním - prečítajte si správu o júnovom zasadaní obec-
ného zastupiteľstva.

Historický úspech žien DHZ
Mimoriadny, priam historický 
úspech zaznamenali členky ha-
sičského družstva DHZ Ladce. 
S napätím sme ich sledovali ako 
postupovali od okresnej (býva-
lý okres Ilava) súťaže v Košec-
kom Podhradí. Tu ako prvé zís-
kali právo štartovať na Krajskom 
prebore, ktorý sa uskutočnil v 
Trenčianskych Bohuslaviciach. 
Keď aj tu zvíťazili, naplnila sa ich 
túžba byť na celoslovenskej súťa-
ži v Dubnici nad Váhom. 
S veľkým odhodlaním nastu-
povali na celoslovenské finále s 
cieľom, čo najlepšie sa umiest-
niť. Naše dievčatá poznali svo-
je kvality preverené v mnohých 
pohárových súťažiach, ale najmä 
v Slovensko-moravskej požiar-
nickej lige. Zodpovednosť však 
bola veľká - reprezentovali svo-
ju DHZ, ale aj Trenčiansky kraj 
a svoju obec Ladce. 
Priebeh finále v Dubnici nad Vá-
hom bol napínavý. Ženy Ladiec boli 
po štafete najrýchlejšie a napo-

kon zvíťazili s celkovým časom 
107,89 sek. pred Čerenčanmi a 
Terňou a stali sa Majsterkami 
Slovenska pre rok 2011.
Je to úspech nielen v hasičskom 
športe, ale významná udalosť v 
dejinách obce vôbec, pretože po-
kiaľ pamäť a historické záznamy 
uvádzajú, nemá obdobu. 
Poďakovanie patrí predovšet-
kým víťazkám - pretekárkam, 
ktoré tento úspech dosiahli od 
okresnej súťaže po finále: Lucia 
Bračíková, Barbora Zábojníko-
vá, Iveta Gajdošová, Kristína 
Žáčiková, Jana Bieliková, Mo-
nika Mikušincová, Eva Kubi-
cová, Mária Mičkaliková, Do-
minika Jungová.  Na okresnej a 
krajskej súťaži ešte Jana Bajzová 
a na krajskej Simona Kučmová. 
Rovnako sa musíme poďakovať 
trénerovi a funkcionárom, ktorí 
sa starali o organizačné otázky, 
ktoré sú veľmi náročné týždeň 
čo týždeň, od jarných mesiacov 
po jeseň.

Úspešné boli ženy DHZ aj v Slo-
vensko-moravskej lige, kde väč-
šinu uskutočnených kôl vyhrali a 
súčasne, po 7. kole, sa nachádza-
jú na prvom mieste. 
Muži v tej istej, veľmi silno ob-
sadenej súťaži si viedli strieda-
vo a väčšinou sú v strede celko-
vého poradia (po 7. kole na 21. 
mieste).
Mužské družstvo nám dobré 
meno urobilo na súťaži o Cenu 
primátora mesta Dubnica nad 
Váhom, kde zvíťazili. 
Ženy zvíťazili v bezkonkurenč-
nom čase na významných prete-
koch v moravskej Bylnici. 
Úspešný a dobre organizovaný 
bol V. ročník súťaže žiakov o 
Pohár DHZ Ladce v požiarnom 
útoku od stroja. V oboch kate-
góriách zvíťazili domáci - Lad-
čania. Dievčatá dokonca výraz-

ne s časom, ktorý bol značne 
lepší, ako čas dievčat z Kvášova. 
Chlapci si odniesli víťazstvo pred 
Púchovom a ďalšími družstvami. 
Rok hasičského športu je dote-
raz nečakane víťazný a radostný. 
Naša radosť v tomto prípade má 
mnoho podôb. V prvom rade je 
to činnosť samotnej organizácie, 
ktorej výsledkom sú vynikajúce 
úspechy, ale najmä je to spokoj-
nosť s nebývalým zapojením sa 
mládeže do užitočnej zmyslupl-
nej súťaživej činnosti. 
Je to dobrý pocit a treba pomoc 
všetkých, ktorí „majú čo do toho 
hovoriť“. Aby z terajšieho prí-
jemného pocitu bola trvalá hod-
nota. 
(na obrázku víťazné ženy - maj-
sterky Slovenska s popredný-
mi funkcionármi a prezidentom 
DHZ na Slovensku)



Začal sa boj o znovuzrodenie sadu

Členom Urbárskeho spolo-
čenstva nie je ľahostajný osud 
ovocného sadu. Dlhé roky sa 
o sad nikto nestaral, nečistil 
ho, iba niekoľkí jednotlivci si 
naoberali a otriasli ovocie na 
kvas pre svoje osobné potreby. 
Oplotenie zničili prerastajúce 
kríky a stromy a zvyšok nená-
sytní obyvatelia, aby mali ľahší 
prístup do priestorov sadu. 
V mesiaci máj sme začali s vy-
rezávaním nekvalitného pora-
stu, kríkov, kosenie a čistenie 
terénu medzi ovocnými stro-
mami. Suché stromy sa vyre-
zali, vyčistili a odpad sa prác-
ne vynosil k oploteniu, kto-

Ovocný sad vznikol v roku 1967 na výmere 1,5 hektára. Na 
pôde Urbárskeho spoločenstva ho založili členovia vtedajšej 
organizácie záhradkárov. Sad v priebehu rokov zveľaďovali, 
budovali príslušenstvo. Len v roku 1969 vysadili 600 strom-
čekov. Na konci sedemdesiatych rokov sad priniesol organizá-
cii už aj finančný zisk. V deväťdesiatych rokoch sa činnosť zá-
hradkárskej organizácie postupne utlmila až zanikla, pretože 
záujem členstva sa stratil. Stav sa tu dostal do veľmi zlého štá-
dia, čo sa terajší majitelia snažia napraviť. O tejto dlhoročnej 
neľahkej práci nám píše predseda urbárnikov Rudolf Hriadel.

rý sa po preschnutí bude li-
kvidovať. Náklady na čistenie 
sú veľké a financií nie je toľko, 
pretože sme investovali do vý-
meny krytiny na budove, kde 
je obchod AMV. Preto bude-
me v sade pracovať postupne 
a podľa financií. Mrzí ma však, 
že nie je veľký záujem členov 
pracovať, a tým aj zveľaďovať 
svoj majetok.
Ďakujem všetkým členom i 
nečlenom za vykonanú prácu 
pri čistení. Odmenou pre kaž-
dého, ktorý pracoval, je pohľad 
na sad a dobre odvedená prá-
ca. 

Rudolf Hriadel

Turisti na horách
Turistický oddiel Slovenského 
zväzu technických športov ZO 
Cementáreň Ladce začal podľa 
plánu 28.05.2011 výstupom na 
zrúcaninu hradu Tematín, kto-
rý sa nachádza v Považskom 
Inovci. Výstup, ktorého sa zú-
častnilo 45 turistov, sa začal v 
obci Hôrka. Pomerne nároč-
nú trasu na zrúcaninu hradu 
sme zvládli za 2 hodiny. Príro-
da krásna a pre každého nezná-
ma. Zo zrúcaniny sme prešli do 
obce Stará Lehota a odtiaľ au-
tobusom do Malých Bielic, kde 

sme navštívili termálne kúpe-
le. Vydarený prvý pochod si 
chválil každý účastník.
Ďalší výstup sa uskutočnil 
18.06.2011 na vrch Poludni-
ca v Nízkych Tatrách. Výstup 
sa začal z Liptovského Jána a 
z 34 účastníkov vyšlo pomer-
ne náročnou trasou na 1 646 m 
vysokú Poludnicu 26 turistov. 
Výstup a zostup trval cca 7 ho-
dín. Aj keď nie za najlepšieho 
počasia, o 20.00 hod. sme sa 
spokojní vrátili do Ladiec. 

Ing. Jozef Remo, predseda ZO

Nadjazd v Tunežiciach v auguste 2011
Výstavba železničnej stanice pokračuje budovaním nových koľají, 
trakčného vedenia inžinierskych sietí a nástupišťa pri staničnej bu-
dove, ktoré je od drevoskladu a v roku 2012 bude až po závory do 
Horných Ladiec, ktoré budú nahradené podjazdom. Pri drevoskla-
de bude podchod k nástupišťu smerom do Tunežíc zo strany PCLA, 
momentálne prebieha výstavba podchodu medzi nástupišťami. Fini-
šuje dostavba nadjazdov v Tunežiciach a v Košeci. Termín odovzda-
nia polovica augusta 2011 zatiaľ nie je ohrozený, úrovňové prechody 
budú zrušené dňom zahájenia prevádzky nadjazdov, čím sa odstráni 
prekážka pre cestnú premávku. Prebieha výstavba podchodu pre pe-
ších v Tunežiciach, termín dokončenia november 2011. V stanici vy-
rastajú aj nové osvetľovacie veže. Od 3.9.2011 bude v prevádzke časť 
nástupišťa pri staničnej budove, čím sa zlepší obtiažné nastupovanie 
do vlakov na provizórnom nástupišti. Touto cestou chcem poďakovať 
cestujúcej verejnosti za trpezlivosť pri výstavbe. Som presvedčený, že 
útrapy pri cestovaní v súčasnej dobe budú odmenené komfortom po 
jej dobudovaní. Fotografia z výstavby nástupišťa je od autora článku. 

PF

Čo nového v MIMČO
Počas letných prázdnin MC Mimčo je zatvorené, každý rok v tomto 
období prechádzame úpravami a upratovaním. 
Tento rok nám pomohli finančné prostriedky od predsedníčky vlády SR 
Ivety Radičovej, ktorá siahla do svojej finančnej rezervy, aby podporila 
činnosť materských centier. Premiérka o tomto kroku informovala zá-
stupkyne Únie materských centier (ÚMC), ktoré prijala na Úrade vlá-
dy SR. Tieto finančné prostriedky využilo aj naše MC Mimčo na opra-
vu priestorov počas letných prázdnin, boli zakúpené aj hračky pre deti 
(PlasmaCar auto, trampolína,...).
Ako každý rok, aj tento sme sa zapojili do verejnej zbierky „Ďakujem, 
že si mama“ predajom magnetky za 1 €, ktorú si môžete stále zakúpiť v 
Minimixe alebo u našich členiek. Kúpou magnetky podporíte naše MC 
Mimčo. Na budúci školský rok opäť pripravujeme jazykové kurzy ang-
lického, nemeckého a ruského jazyka 60 min 1 x týždenne. Suma kur-
zu závisí od počtu uchádzačov. Prihlásiť sa môžete v Minimixe u pani 
Hlavatej alebo na e-maili. Informácie o kurzoch u pani Pagáčovej, t.č. 
0908/181 335. Taktiež už 4. rok pokračujeme v cvičení pre ženy. 
MC Mimčo tento rok prijalo 2 nové členky a radi prijmeme ďalšie. No-
vým členkám ponúkame rôzne členské výhody a na uvítanie tričko s na-
ším logom MC Mimčo. 
Po letných prázdninách otvárame a budeme vás informovať plagátmi i 
obecným rozhlasom o ostatných podujatiach. 
e-mail: mcmimco@gmail.com
mobil: 0940 877 690

Andrea Pagáčová, štatutárka MC Mimčo

5. číslo Ladeckých zvestí
Nasledujúce číslo spravodajcu miestnej samosprávy vyjde 7. októb-
ra t.r. V obsahu nájdete správy zo zasadania obecného zastupiteľstva, 
správu o začatí školského roka na ladčianskych školách. Vrátime sa 
k úspechu našich hasičiek, budeme informovať o stavebných aktivi-
tách. Dočítate sa o ďalšom ročníku futbalovej i stolnotenisovej ligy a 
nebudú chýbať ani stále rubriky Z matriky obce a Z histórie obce. 
Upozorňujeme, že ak sa okolnosti nezmenia, 5. číslo vyjde iba na 
štyroch stranách.



Záverečné učňovské skúšky
K záverečným učňovským skúškam v školskom roku 
2010/2011 pristúpilo 54 úspešných absolventov tretieho 
ročníka našej školy, z toho 6 murárov, 7 maliarov, 7 zá-
močníkov, 6 stolárov, 3 krajčírky, 10 záhradníkov, 7 žiačok 
z odboru služby a domáce práce a 8 žiakov z odboru prí-
pravy jedál. Dvadsaťtri žiakov prospelo, 10 žiakov prospe-
lo veľmi dobre a 18 žiakov prospelo s vyznamenaním. Tra-
ja žiaci dokončia ústnu časť záverečnej učňovskej skúšky v 
septembri, pretože práve v čase ústnych skúšok reprezen-
tovali učilište, obec i Slovensko v Grécku na futbalových 
majstrovstvách Európy v unifikovanom futbale, kde obsa-
dili tretie miesto. 
Skúšobné komisie skonštatovali, že všetci títo absolven-
ti zvládli záverečné učňovské skúšky úspešne a mohli tak 
21.06. 2011 prevziať svoje výučné listy z rúk triednych uči-
teľov na slávnostnom odovzdávaní výučných listov. Sláv-
nostného odovzdávania výučných listov sa okrem vedenia 
školy, tak ako každý rok, zúčastnil aj starosta obce, kto-
rý aj tento rok odmenil 11 najlepších absolventov vecným 
darom. 
V budúcom školskom roku očakávajú v Odbornom uči-
lišti internátnom 65 žiakov v 1. ročníku, 38 v druhom a 41 
tretiakov. Teda spolu 144 (58 dievčat a 86 chlapcov). To sa 
však spresní v septembri, keď sa začne nový školský rok.

Slávnostne skončili aj v základnej škole
Na Základnej škole 30. júna slávnostne zakončili škol-
ský rok 2010/2011. Ako obvykle, nechýbal kultúrny 
program a príhovory riaditeľky školy a hostí, včítane 
starostu obce. 
37 žiakov získalo odmenu za výborné výsledky v pro-
spechu či v reprezentácii školy na rôznych športových, 
kultúrnych a vedomostných podujatiach a súťažiach. 
Riaditeľka školy Mgr. B. Majtánová sa osobitne rozlúčila 
s deviatakmi i s pedagógmi, ktorí zo ZŠ Ladce odchád-
zajú. Sú to Mgr. Lenka Kútna, Eva Vargová a na dôcho-
dok odchádzajúci Mgr. Juraj Ondruška. 
Zdravie a úspechy v ďalšom živote im praje aj redakcia 
Ladeckých zvestí, ktorej boli spolupracovníkmi.

Štyridsať rokov v novej budove
V tomto roku si Materská škola v Ladcoch pripomína dve okrú-
hle výročia. Pred šesťdesiatimi rokmi - v roku 1951 zriadili v 
Ladcoch Detské jasle a Materskú školu. Ale o deti v predškol-
skom veku sa starali už v roku 1943 sestričky z provincie Dcér 
kresťanskej lásky, ktorým Župný úrad v Trenčíne povolil zriade-
nie Detskej opatrovne. V roku 1968 sa začalo s výstavbou novej 
Materskej školy, ktorú financovali odbory a štát. Dňa 1. novem-
bra 1971, teda pred štyridsiatimi rokmi, ju slávnostne otvorili a 
obec ju prevzala do svojej správy. Do súčasnej práce v Materskej 
škole, konkrétne za uplynulý školský rok, nás uviedla riaditeľka 
školy Táňa Kukuliašová.
V školskom roku 2010/2011 na-
vštevovalo MŠ v Ladcoch 86 detí 
vo veku od 2 do 7 rokov. V 4 trie-
dach pracovalo 8 učiteliek. O hy-
gienu priestorov a prípravu stra-
vy sa staralo 6 prevádzkových 
zamestnancov. Na vstup do ZŠ 
sme pripravovali 25 detí, z kto-
rých rodičia v spolupráci s Peda-
gogicko-psychologickou porad-
ňou v Dubnici n/V požiadali pre 
6 detí o odklad povinnej školskej 
dochádzky. Celý školský rok sa 
niesol v duchu rozvíjania envi-
romentálnej výchovy, ľudových 
tradícií a zdravého životného 
štýlu. Plnili sme úlohy zo Škol-
ského vzdelávacieho programu 
„Poď so mnou spoznávať svet“ 
a úlohy vyplývajúce z Ročného 
plánu školy. Preferovali sme for-
my zážitkového učenia. V rám-
ci Národného projektu vzdeláva-
nia učiteľov učiteľky absolvovali 
vzdelávanie v oblasti obsahovej 
reformy v školstve a rozvíjania 
digitálnych technológií. 
Pre deti sme pripravovali počas 
roka zaujímavé akcie. Deti zís-
kali množstvo poznatkov a zruč-
ností v oblasti živej a neživej prí-
rody, nadobudli komunikatívne, 
učebné, psychomotorické, ko-
gnitívne, informačné kompeten-
cie. V MŠ úspešne pracoval krú-
žok výtvarnej výchovy pod ve-
dením Mgr. Marty Juríčkovej zo 
ZĽŠ v Košeci a krúžok anglické-
ho jazyka s Mgr. Bohuslavou Sta-
ňovou z Pov. Bystrice. Vedomos-
ti deti prezentovali v júni na „ot-
vorenej hodine“ pred rodičmi. 
Deti sa v priebehu roka predsta-
vili na vianočných besiedkach, 
karnevale, vystúpeniami v DK 
pri príležitosti osláv Dňa matiek, 
pri uvítaní detí do života na OÚ. 
V januári sa deti zúčastnili sláv-
nostného zápisu do 1. ročníka 
ZŠ za účasti učiteliek z MŠ. 

Medzi zaujímavých hostí, ktorí 
navštívili MŠ, patria už tradi-
čne bábkové divadlo „Na doske“, 
bábkové divadlo „Na hojdačke“, 
kúzelník, Falconarii - sokoliari. 
S deťmi sme absolvovali množ-
stvo poznávacích vychádzok do 
prírody, celodenný výlet s bo-
hatým programom na chatu 
Muflónka, jar sme vítali vynáša-
ním Moreny. 
Nechýbal ani Rozprávkový dvor 
k MDD. 
Nezabudnuteľným zážitkom pre 
deti z najstaršej vekovej skupi-
ny bude určite v našej MŠ po pr-
výkrát uskutočnená „Noc v MŠ“. 
Program začal divadlom pre deti 
aj rodičov O psíčkovi a mačičke 
v podaní učiteliek Gajdošíkovej 
a Svádovej. O sladké prekvape-
nie v podobe nádhernej torty sa 
postarala Zuzka Mlyniská, kto-
rá nám robila až do noci dvorné-
ho fotografa, za čo jej dodatočne 
veľmi ďakujem. 
Program pokračoval grilova-
ním a spoločnou hostinou, na-
sledovali súťaživé hry, rozpráv-
kový večer, nočný nájazd s bater-
kami na kuchyňu (v chladničke 
nás čakali nanuky), púšťanie ba-
lónov šťastia s menami detí a na-
koniec hľadanie pokladu (v po-
dobe sladkej odmeny).
V spálni deti pokračovali „van-
kúšovou vojnou“. Na dobrú 
noc im víly prečítali rozpráv-
ku na dobrú noc. Deti zaspáva-
li po polnoci pri krásnej hviezd-
nej oblohe, vytvorenej svetelným 
efektom. Ráno si deti plné no-
vých zážitkov vyzdvihli rodičia. 
Veľká vďaka patrí učiteľke Gaj-
došíkovej a Svádovej za organi-
záciu celého podujatia.
Na záver ďakujem všetkým uči-
teľkám, prevádzkovým zamest-
nancom za celoročnú obetavú 
prácu.



LADECKÉ ZVESTI
Spravodajca miestnej 
samosprávy v Ladcoch

XXIII. ročník
číslo 4 – august 2011

Redaktor: Branislav Lipták st.
Grafika: Matej Lipták
Vychádza vo firme 
BeeL s.r.o. , Púchov

Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov    

Hodnotenie uplynulej 
futbalovej sezóny

Mužstvo dospelých si v záverečnom finiši zásluhou 3 domácich 
víťazstiev s Ľuborčou 3 : 0, s Čachticami 5 : 1 a s Handlovou 3 : 0 
a 2 bezgólových remíz v Starej Turej a Podolí vybojovalo koneč-
né 9. miesto a tým splnilo svoj odvážny cieľ skončiť po zbabranej 
jeseni v strede tabuľky. Veľkú zásluhu na tom mal Janoško, ktorý 
strelil v týchto stretnutiach až 7 gólov. 
Dorastenci po zaváhaní Domaniže obsadili zásluhou lepšieho 
skóre konečné 2. miesto, keď obe družstvá nazbierali rovnaký 
počet bodov.
Umiestnenie žiakov na 10. mieste nie je veľmi lichotivé, ale vzhľa-
dom na vyrovnanosť družstiev to nie je žiadna tragédia.

Príprava na novú sezónu
Družstvo dospelých začalo s prípravou na novú sezónu pod vedením 
dvojice Zábojník, Homér 12. júla 2011. Doteraz odohrali 3 prípravné 
stretnutia, keď vo všetkých ťahali za kratší koniec. Novej Vsi podľahli 
7 : 1, gól dal K. Mrážik, doma s púchovským dorastom prehrali 1 : 4, 
gól dal Kučera a s Košecou prehrali 1 : 0. Na pláne sú ešte 2 príprav-
né zápasy v Zamarovciach a doma s Borčicami. Pod výsledky príprav-
ných stretnutí sa veľkou mierou podpísali zranenia, momentálne je 
zranených až 8 hráčov. Počas jesene sa určite musíme zaobísť bez J. 
Pagáča a otázny je i štart F. Váňa. Veríme, že ostatní hráči sa do zači-
atku súťaže dajú do poriadku. Do mužstva sa vrátili Kučera a Mikuš-
ka z Dubnice, mužstvo by mali posilniť Štrbák z Púchova a na post 
brankára by mal prísť Kiačik z Novej Dubnice. S mužstvom sa pripra-
vujú aj Adamička a E. Kandráč, ktorí vyšli z dorastu, ale aj Machala, 
Makas a Žáčik, ktorí budú striedavo štartovať za dorast i dospelých. 
Na hosťovaní v Lednických Rovniach naďalej zostáva Zábojník. Nao-
pak, Janoškovi hosťovanie v Ladcoch skončilo.

Rozpis majstrovských futbalových zápasov ročník jeseň 2011

Pestrý športový program
90 rokov organizovanej telovýchovy v Ladcoch (1921) si pripomenuli 
športovci dvoma turnajmi, ktoré sa už stali súčasťou športového ka-
lendára Telovýchovnej jednoty Tatran cementáreň Ladce. 
Turnaje 23. a 24. júla pripadli na termín ladčianskych hodových sláv-
ností a tak futbalových fanúšikov i ostatných občanov po skončení 
nedeľného turnaja zabávala naša dychovka Ladčanka.

Memoriál Pavla Petríka
Po prvýkrát v 14-ročnej histórii toh-
to futbalového turnaja sa zišli iba 3 
družstvá, keď starí páni z Koše-
ce svoju činnosť v uplynulom roku 
ukončili. Či je to definitívne, ukáže 
čas, no tento ročník sa konal bez ich 
účasti. Na prvé turnajové stretnutie 
nastúpili domáci hráči proti Ilave, 
ktorú zdolali po dramatickom prie-
behu tesne 3 : 2, keď hostia viedli už 
0 : 2 a zdalo sa, že o víťazovi je roz-
hodnuté. V ďalšom stretnutí si fut-
balisti Ilavy zmerali sily s Belušou. 
Aj v tomto stretnutí mali úvod lep-
ší oni, keď viedli už 3 : 1, ale ani toto 
vedenie neudržali a prehrali 3 : 5. 
No a v záverečnom zápase, ktorý sa 

aj vďaka predchádzajúcim výsled-
kom Ilavy zmenil na finále, sa ve-
denia po premenenom pokutovom 
kope ujali Ladce, ale Beluša prevza-
la iniciatívu a stav stretnutia oto-
čila na 1 : 3 vo svoj prospech. Do-
máci sa ešte pred prestávkou vráti-
li do zápasu, keď znížili na rozdiel 
gólu. Avšak po prestávke pokračo-
vala Beluša vo veľkom štýle a svoje 
vedenie zvýšila až na rozdiel 5 gó-
lov. Domáci v samom závere už len 
kozmeticky upravili stav stretnutia 
na konečných 3 : 7. A tak zaslúže-
ným víťazom turnaja sa stalo výraz-
ne omladené družstvo starých pá-
nov z Beluše. 

Memoriál Dominika Porubčana
Deň po turnaji starých pánov si 
svoje sily zmerala štvorica doras-
teneckých družstiev. Okrem do-
mácich to boli hráči Dubnickej 
17-stky, Lednických Rovní a Ko-
šece. Turnaj sa hral systémom 
každý s každým a tak sa postup-
ne zrodili tieto výsledky: Dubni-
ca U17 - Košeca 3:0 (góly: Gajdoš, 
Valjent, Toth), Ladce - Lednické 
Rovne 0:1 (gól Janošík), Dubnica 
U17 - Ladce 0:1 (gól Prekop),
Košeca - Lednické Rovne 1:2 
(góly: vlastný - Škrabko 2), Led-
nické Rovne - Dubnica U17 1:4 
(góly: Škrabko - Valjent a Kru-

ranský po 2), Ladce - Košeca 2:2 
(góly: Melicher, Kučma - Buran, 
Troška).
Víťazom sa so 6 bodmi a skóre 7:2 
stala dubnická 17-stka na druhom 
mieste zásluhou horšieho skóre 
4:5 skončili Lednické Rovne. Do-
mácim so 4 bodmi a vyrovnaným 
skóre 3:3 patrilo 3. miesto a ako 
posledná skončila Košeca s 1 bo-
dom a skóre 3:7. Keďže dvaja hrá-
či dali zhodne po 3 góly a cena pre 
najlepšieho strelca bola len jed-
na, nasledoval penaltový rozstrel, 
v ktorom bol úspešnejší Valjent z 
Dubnice.

Stavbársky turnaj na 
Deň cementárov
Tradičný stavbársky turnaj sa tento 
rok netradične odohral na ihrisku s 
menšími rozmermi ako v predchád-
zajúcich rokoch. Dôvod je prostý, 
zamestnancov cementárne a tým aj 
milovníkov futbalu ubúda a na dru-
hej strane kolektív starne. V úvod-
nom stretnutí nastúpili proti sebe 
Lom a družstvo Raj - Bal zložené z 
pracovníkov opravovne raj vagónov 
a baliarne, stretnutie sa skončilo 4 : 
9. V druhom zápase si finále vybo-
jovalo družstvo Údržby po víťazst-
ve 10 : 3 nad reprezentantmi Výro-
by. V súboji o tretie miesto zvíťazi-
la Výroba nad družstvom Lomu 8 : 
4 a vo finále zdolala Údržba druž-
stvo Raj - Bal pomerom 8 : 2. Na vý-
sledkoch jednotlivých zápasov i ce-
lého turnaja sa prejavilo rozloženie 
aktívnych hráčov futbalu v závode. 

Turnaju chýbali tradičné jedenást-
kové rozstrely, toho sa však diváci 
dočkali v samom závere športového 
popoludnia. Ten patril ako tradične 
súboju výberov PCLA a Prefastavu 
Topoľčany, ktorý skončil remízou 3 
: 3 a tak nasledoval penaltový roz-
strel, v ktorom zvíťazili hostia 3 : 2. 
V odvetnom zápase, ktorý sa hral o 
týždeň na pôde súpera, zvíťazili ce-
mentári v pomere 6 : 8.

Stranu pripravil Ing. F. Gach


