
SPRAVODAJCA
MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

V LADCOCH

Číslo:  5    október 2011

Vážení 
spoluobčania!

Vianočné sviatky sú v prevaž-
ne kresťanskej Európe symbo-
lom nových ľudskejších vzťa-
hov medzi ľuďmi. Zrod kres-
ťanstva je zrodom novej mo-
rálky. 
Vianoce sú pre nás časom ra-
dosti a pokoja, ale i symbolom 
hojnosti a vzájomného obda-
rúvania. Niekedy až v takom 
rozsahu, že sa takmer zabúda 
na ich duchovný a náboženský 
rozmer a odkaz. 
Vo všeobecnosti však platí, že 
keď je v spoločnosti dostatok, 
je aj pokoj. S narastaním ne-
dostatku narastá aj nepokoj. 
Európu a svet v súčasnosti ob-
chádza strašidlo hospodárskej 
krízy. Poriadok sveta založe-
ný na materiálnej spotrebe do-
stáva trhliny a zabehnutý bla-
hobyt a pokoj sa mení na ne-
pokoj. Treba šetriť, ale treba aj 
míňať. Lebo keď sa nebude ku-
povať, nebude práca, a keď ne-
bude práca, nebude za čo ku-
povať. 
Treba šetriť, ale tí, čo majú už 
takmer všetko, šetriť nemu-
sia a tí, ktorým chýba takmer 
všetko, šetriť nemajú z čoho. 
Takže sa nám tento spotrebný 
svet trocha zamotal. 
Cez Vianoce je čas na pokojné 
a najmä pokorné sebazamys-
lenie sa nad zmyslom takého-
to života. 
Využime čas Vianoc nad zmys-
lom vlastného konania. Pokús-
me sa v novom roku začať kaž-
dý sám od seba konať v pra-
vom kresťanskom duchu, v du-
chu odkazu Vianoc. 
Vážení spoluobčania, želám 
vám krásne a pokojné preži-
tie vianočných sviatkov a veľa 
dobrých rozhodnutí v novom 
roku 2012 tak, aby aj budúci a 
ďalšie štedrovečerné stoly boli 
symbolom našej spokojnosti. 
Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Rekordný počet súťažiacich na Koyšových Ladcoch
13. ročník súťaže v prednese slovenskej ľúbostnej poézie 21. októbra t.r. mal rekordnú účasť re-
citátorov. Najviac bola obsadená kategória študentov - 29, ale prekvapila najmä účasť 16 dospe-
lých, čo je trojnásobok ako po minulé roky. 
Organizátori Ministerstvo školstva SR, Jednota dôchodcov na Slovensku, Považské osveto-
vé stredisko, Klub priateľov poézie Pavla Koyša a Obecný úrad v Ladcoch pripravili v tomto 
ročníku okrem súťaže aj spomienkový večer na Pavla Koyša pri príležitosti nedožitých 80 ro-
kov (8. január 1932). Na spomienkovom večeri, ktorý moderovali speváci Anton Baláž a Jozef 
Bachratý, si prítomní vypočuli recitátorov: národnú umelkyňu Máriu Kráľovičovú, Mgr. Má-
riu Schlosserovú i víťazov tohoročnej súťaže. Predstavila sa i operná speváčka Angelika Vargi-
cová, harmonikár Alojz Šantavý a tradične aj dychovka Ladčanka. V hľadisku sme videli súťa-
žiacich, mnoho členov Klubu poézie P. Koyša, ale málo Ladčanov.

Výsledky súťaže
65 recitátorov takmer z celého 
Slovenska 21. októbra t.r. v ladčian-
skom dome kultúry hodnotila po-
rota v tomto zložení: 
I., II. kategória - Mgr. Mária Schlos-
serová, Mgr. Jaroslava Čajková, Be-
áta Kvaššayová
Odbornú porotu menovalo Minis-
terstvo školstva SR v Bratislave.
III., IV. kategória - PaedDr. Gejza Sá-
decký, Anton Baláž, Janka Poláková

Odbornú porotu menoval Klub 
priateľov poézie Pavla Koyša v 
Bratislave.

Poradie súťažiacich: 
I. kategória
1.Simona Šebeňová, Lukáš Han-
ko, Gymnázium Bánovce n. B.
2.Simona Jandáková, ZUŠ Bán. n. B.
3.Diana Škerdová, ZUŠ Bánovce n. B.

II. kategória
1.Michaela Fojtíčková, Gymnázi-
um Nové Mesto nad Váhom
2.Anita Trnková, Gymnázium PU
3.Peter Kováčik, Gymnázium PB
Monika Bembnistová, SOŠ Tren-
čín - diplom za osobitnú drama-
turgiu
Miriama Prievalská, Gymnázium 
Nové Mesto nad Váhom - diplom 
za osobnú recitátorskú výpoveď
Adam Bajo, ZUŠ Nová Dub. - di-
plom za osobitý recitátorský výraz

III. kategória
1.Edita Hrehušová, Pruské - Pod-

važie
2.Anna Mišúrová, Ružomberok
3.Marta Pribylinová, Heľpa

IV. kategória
1.Anton Orlík, Považská Bystrica
2.Dana Sobolová, Kysucké Nové 
Mesto
3.Dušan Danko, Nitra
Čestné uznanie - Ivan Gregorovič, 
Nová Dubnica

Ocenení recitátori dostali di-
plomy a vecné ceny - knihy, 
ktoré do súťaže venovali Minis-
terstvo školstva SR, Obec Lad-
ce, Považské osvetové stredisko, 
Považská knižnica v Považskej 
Bystrici. Každý účastník dostal 
ďakovný list za účasť v súťaži. 

Zo Základnej školy v Ladcoch 
sa ako recitátorka súťaže zú-
častnila žiačka 8. ročníka Júlia 
Jamrichová a 12 žiakov - recitá-
torov z každej triedy ako pub-
likum.
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Na októbrovom zasadaní 
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zasada-
lo 26. októbra t.r. a prerokova-
lo tieto otázky týkajúce sa obce. 
V roku 2011 sa obec snažila náj-
sť spôsob, ako znížiť náklady na 
odvoz domového odpadu. Jed-
nou z možností je nájsť firmu za-
oberajúcu sa odvozom a ulože-
ním pevného domového odpa-
du. Oslovili sme 6 spoločností, z 
ktorých 4 poslali ponuku. Dve z 
nich - a to súčasný  Marius Pe-
dersen a AVE Bratislava, dali na-
jlepšie ponuky. Obecné zastupi-
teľstvo vybralo AVE Bratislava. 
Poslanci schválili odpredaj obec-
ného bytu Magdaléne Podma-
nincovej. Tento byt bol posled-
ným, ktorý vlastnila obec. Rodi-
na menovanej doteraz bývala v 
byte ako podnájomník. 
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo zámer rozšírenia jestvujúcej 
posilňovne prístavbou k Domu 
kultúry. Zámer predložila TJ Ta-
tran cementáreň Ladce. 
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo asanáciu dvoch starých rodin-
ných domov KN 543 a KN 546, 
ktoré sú vo vlastníctve obce. Ich 
stavebno-technický stav je nevy-
hovujúci a v danom priestore je 
naprojektovaná spojovacia ko-
munikácia medzi ulicou Ľ. Štú-
ra a hlavnou cestou okolo areálu 
Materskej školy. Táto komuniká-
cia bude spájať novú 16-bytovku 
a individuálnu bytovú výstavbu 
„Za kaštieľom“ s centrom obce.
Potom poslanci schválili prená-
jom priestorov areálu TJ Tatran 
cementáreň Ladce Centru voľ-
ného času Nemšová. 
OZ schválilo finančnú podporu 
Farskému úradu Ladce vo výške 
200 € na zakúpenie liturgických 
pomôcok. 
OZ vzalo na vedomie návrh 
Všeobecne  záväzného opatre-
nia - jeho novelizáciu o cintorí-
noch. Návrh je v súlade so zá-
konom 131/2011 a bol vyvese-
ný na úradných tabuliach stano-
venú dobu. 
Na záver poslanci schválili návrh 
na úpravu rozpočtu č. 3, vzali na 
vedomie správu hlavného kon-
trolóra obce a prehľad o čerpa-
ní rozpočtu obce na III. štvrťrok 
2011. 

Ing. arch. Ján Remo

Pošta vo vynovených priestoroch
Na konci októbra sa pracovníci ladčianskej pošty i občania do-
čkali otvorenia rekonštruovaných priestorov poštového úra-
du. Vynovené, moderné a vkusné priestory i bezbariérový 
prístup pre vozíčkarov dali k dispozícii verejnosti. 
Sťahovanie z dočasných priestorov v Dome kultúry prebehlo 
vďaka pochopeniu starostu obce a členov pracovnej skupiny 
obecného úradu bez väčších problémov, za čo im vedúca poš-
ty a všetky jej pracovníčky srdečne ďakujú. 
Súčasne upozorňujú, že pre verejnosť je pošta otvorená den-
ne od pondelka do piatku od 8.30 hod. - 16.00 hod., v stredu 
do 17.00 hodiny.
Teda prevádzka je nepretržitá (bez poludňajšej prestávky). 
V soboru a nedeľu je poštový úrad zatvorený.

Projekt Comenius aj v Základnej škole
V tomto roku sa aj Základ-
ná škola zapojila do medzi-
národného projektu Come-
nius - školské partnerstvá. 
Cieľom tejto aktivity je získa-
vanie informácií o jednotli-
vých vzdelávacích systémoch 
v partnerských krajinách, vý-
mena didaktických postupov, 
metód a foriem práce so žiak-
mi, ale aj spoznávanie kultúry 
a tradícií zúčastnených kra-
jín. Komunikačným prostri-
edkom projektu je angličtina. 
Medzi partnerov našej ZŠ pa-
tria:
Základná škola Záhumní - 

Frenštát pod Radhoštěm
Robert Gerwig Schule, St. 
Georgen (Nemecko)
Szüts József Áltános Iskola, 
Kiskunhalas (Maďarsko)
Začiatkom októbra absolvo-
vali žiaci a pedagógovia lad-
čianskej školy prvé partner-
ské stretnutie v Českej re-
publike. Projektový tím nám 
pripravil zaujímavý a bohatý 
program, ktorý sa týkal spo-
lupráce a plánov na ďalšie ob-
dobie trvania projektu. Záro-
veň sa dohodli, že našu školu 
navštívia v decembri t.r. 

Šárka Adamcová

Narodené deti:
Eliška Ďurovcová

Lukas Markuš

Novonarodeným deťom že-
láme zdravie a spokojné 

detstvo.

Zomreli: 
Štefan Halgoš r. 70
Emil Kňažko r. 80

Pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústrasť. 

Jubileá
85. rokov oslávia

Milan Peterka 
(18. január 1927)

80. rokov
Jolana Mináriková 
(7. február 1932)
Alojzia Vavríková 

(14. februára 1932)

Pred 100 rokmi sa na-
rodila Elena Koyšová

Matka slovenského básnika 
Pavla Koyša sa narodila 22. 
decembra 1911 v Ladcoch. 
Vykonávala mnoho funkcií 
doma, na Slovensku i v ce-
loštátnom meradle vtedaj-
šej Československej federá-
cie. Najväčšie zásluhy mala 
na rozvoj ženského hnutia 
v Slovenskom zväze žien. 
Bola iniciátorkou založe-
nia JRD v Ladcoch v roku 
1950 a viac rokov bola i jeho 
predsedníčkou. Od roku 
1974 vykonávala funkciu 
tajomníčky MNV. Táto mi-
moriadne aktívna žena chá-
pala problémy ľudí, pretože 
bola jednou z nich. 
Zomrela 20. júna 1977.



Vývozca domového odpadu zostáva
Zasadanie obecného zastupi-
teľstva v Ladcoch 16. novem-
bra 2011 sa opäť zaoberalo 
doriešením výberu firmy na 
likvidáciu domového odpa-
du. Firma Marius Pedersen 
poukázala na platnosť pôvod-
nej zmluvy ako i na fakt, že jej 
ponuka bola rovnako dobrá 
ako firmy, ktorú obec vybrala 
na zasadaní v októbri. 
Čiastočným problémom boli 
aj neuhradené faktúry za po-
sledné mesiace. Po zváže-
ní všetkých súvislostí zastu-
piteľstvo rozhodlo o zotrva-
ní pri tejto firme, ale za no-
vých, pre obec výhodnejších 
podmienok. Vývozcom od-
padu bude aj v roku 2012 fir-
ma Marius Pedersen. 
Obecnému zastupiteľstvu 
predložili projekt prístavby 
Domu kultúry - posilňovne. 
Projekt poslanci schválili. 
Rovnako schválili aj bezplat-
ný prenájom veľkej sály DK 
Odbornému učilišťu inter-
nátnemu na divadelné pred-
stavenie. 
OZ schválilo odpredaj po-
zemku Jarmile Stachovej o 
výmere 339 m2 pri LAHOZE. 
Žiadateľka chce na danom 

pozemku vybudovať detské 
ihrisko a záhradné posede-
nie pre návštevníkov pohos-
tinstva. 
V ďalšom bode rokovania za-
stupiteľstvo schválilo Vše-
obecne záväzné nariadenie 
- prevádzkový poriadok cin-
torínov v Ladcoch a Tuneži-
ciach.
Starosta obce informoval o 
výsledkoch rokovania so zá-
stupcami právnickej kancelá-
rie Jurisinvest ohľadom súd-
neho sporu vo veci ručiteľské-
ho záväzku obce za firmu Te-
kos - A. Bednárik zo dňa 21. 
júla 1992. Odvolanie obce 
voči rozhodnutiu Krajského 
súdu v Banskej Bystrici je te-
raz na Najvyššom súde v Bra-
tislave. 
Okrem toho bol s firmou Ju-
risinvest dorokovaný spôsob 
splátky nákladov za právne 
služby, ktoré dosiahli čiastku 
18 243 €.
Zastupiteľstvu bol predlože-
ný návrh na rozpočet obce na 
rok 2012. Po prerokovaní pri-
pomienok a návrhov na úpra-
vu rozpočtu poslanci schvá-
lia na decembrovom zasadaní 
obecného zastupiteľstva.

Desaťročná štatistika
Štatistika sa môže stať zaujímavou kategóriou, ak je živá, 
najmä však, keď hovorí o nás. Takou je určite štatistika na-
rodení a úmrtí Ladčanov v poslednom desaťročí. 
Celkom sa za roky 2001 - 2010 v Ladcoch narodilo 237 detí, z 
toho 119 dievčat a 118 chlapcov. 
„Najúrodnejší“ bol rok 2007, kedy prišlo na svet 33 malých 
Ladčanov. Najmenej sa ich narodilo v roku 2005, iba 16. 
Štatistika úmrtí v rokoch 2001 - 2010 bola tiež značne nevy-
rovnaná. Za toto obdobie zomrelo 255 občanov Ladiec, z toho 
114 žien a 141 mužov. Najmenej zomrelo v roku 2008 - 17, 
najviac 37 v roku 2006.

Poďakovanie
Redakcia Ladeckých zvestí ďakuje všetkým, ktorí pomáhali 
tvoriť jednotlivé čísla v roku 2011. Menovite Ing. arch. Jánovi 
Removi za články a fotografie, Ing. Ferdinandovi Gachovi, M. 
Faturovi, Ľ. Porubčanovej, A. Suchárovej, vedeniu a pedagó-
gom ZS, MŠ a OUI, spolkom a organizáciám v obci. 
Veľa zdravia a úspechov v roku 2012.

Branislav Lipták st.

Železnica sa mení pred našimi očami
Stavebné a rekonštrukčné práce na modernizácii železnice 
na úseku Ladce - Beluša v roku 2011 značne pokročili. 
V prvom rade je to stavba nových koľají s náročným pod-
kladom. Hotové je koľajište 1, 2, 3, 4, 6 a rampa pre naklád-
ku pri koľaji č. 6, ktorá bude slúžiť najmä Štátnym lesom. Na 
ilavskom zhlaví sú vybudované aj nové moderné výhybky. 
Nákladná a technicky náročná bola výstavba nového trakč-
ného vedenia pre rýchlosť 160 km/hod.
Cestujúcich i občanov, ktorí sa „len tak“ chodia pozerať na 
stavbu stanice, prekvapilo a potešilo nástupište č. 1 a 2 spo-
jené podchodom a výťahom pre imobilných cestujúcich. 
Pre prevádzku je dôležitý nový prívod plynu, elektrickej 
energie, samostatná trafostanica a nová prípojka vody i ka-
nalizácie. 
Užívateľov železnice zaujíma aj úprava staničnej budovy, 
kde je interiér prispôsobený požiadavkám stavby. Dobudo-
vanie čakárne je závislé na prípojke plynu v stanici, čo je do 
zimy ohrozené. Ústredné kúrenie bude dokončené v roku 
2012.
Nové je aj osvetlenie stanice z vysokých osvetľovacích veží. 
Tunežičania sa potešili z nového podchodu pod železnicu, 
ktorý im umožňuje prechádzať za trať. 
V roku 2012 by mali byť v podstate dokončené takmer všet-
ky práce na tomto úseku železnice. Na trati sa vybuduje tzv. 
žilinské zhlavie a výhybky a hlavne podjazd, ktorý sa už bu-
duje a povedie okolo pošty do cementárne a do Horných La-
diec. Terajší prechod cez železnicu sa po jeho dobudovaní 
zruší. Na stavbe podjazdu sú práce naplánované tak, že do 
konca júna 2012 sa dohotoví celá spodná stavba a do konca 
augusta 2012 vrchná stavba.

Historický kalendár 2012
1272 - Prvá písomná zmien-
ka o hrade Košeca, do ktoré-
ho panstva neskoršie patrili aj 
Ladce a Tunežice (740. výročie)
1397 - Najstaršia známa pí-
somná zmienka o Tunežiciach 
(615. výročie)
1472 - Najstaršia písomná zmi-
enka o obci Ladce (540. výro-
čie)
1747 - Dokončený barokový 
kaštieľ rodu Motešických (265. 
výročie)
1882 - Najväčší známy požiar v 
dejinách Ladiec (130. výročie)
1912 - Zriadenie železničnej 
stanice v Ladcoch (100. výro-
čie)
 - Narodil sa páter Ján Hutyra, 
ktorý sa v roku 1942 stal vizitá-
torom a provinciálom Spoloč-
nosti dcér kresťanskej lásky na 
Slovensku (100. výročie) 
1922 - Kolaudácia železničky 
od Váhu do píly v Ladcoch
 - Elektrifikácia Ladiec
 - Založenie Vzdelávacieho 

spolku
 - Premietanie prvých filmov v 
obci (všetko 90. výročie)   
1927 - v Tunežiciach vznikol 
Dobrovoľný hasičský zbor
 - Pri Ľudovej škole v Ladcoch 
založili Červený kríž (85. výro-
čie)
1932 - V obci postavili futbalo-
vé ihrisko (80. výročie)
 - Narodil sa slovenský básnik 
Pavel Koyš (80. výročie)
 - Začala sa výstavba elektrárne 
Ladce (80. výročie)
1947 - Elektrifikácia Horných 
Ladiec (65. výročie)
 - V Ladcoch zaviedli miestny 
rozhlas (65. výročie)
1952 - Vznikol Zväz pre spo-
luprácu s armádou pre Ladce a 
Tunežice (60. výročie)
1962 - Vznikla Miestna organi-
zácia Slovenského záhradkár-
skeho zväzu (50. výročie)
1967 - Slovenský záhradkársky 
zväz založil ovocný sad (45. vý-
ročie)



Seniori sebe
Rok sa znovu chýli ku koncu a ako to už býva zvykom, máme istú po-
trebu bilancovať, čo nám dal, čo vzal. Našťastie v prípade našej zá-
kladnej organizácie JDS nám nevzal nič, zato nám doniesol pár no-
vých skúseností a zážitkov. Naša členská základňa je stále rovnaká, 
čo nás síce veľmi neteší, ale akosi sme si už zvykli. Každý človek si 
musí sám v sebe rozhodnúť, ako chce naložiť s voľnom, ktoré nám 
dôchodcom tí mladší občas ticho závidia. 
Členovia nášho seniorklubu sa stretávajú pomerne pravidelne každé 
dva týždne, okrem letných prázdnin, kedy sa treba starať aj o vnúča-
tá. Okrem bežných „pokecov“ (aj to treba) pri káve, či dobrom čajíku, 
máme naplánované aj rôzne zaujímavé činnosti a aktivity. 
Zásluhou pani Illyovej sme sa naučili novej technike vypletania de-
koračných predmetov z papiera. Výsledok je priam neuveriteľne po-
dobný výrobkom z prútia. Napriek istej skepse, či to dokážeme, sami 
sme boli prekvapení, ako nám to išlo. 
Na pozvanie ZO JDS v Trenčianskych Tepliciach sme sa zúčastnili 
autobusového zájazdu do rakúskeho Tullnu na výstavu kvetov a kve-
tinových aranžmánov, ktorá sa považuje za najväčšiu v strednej Eu-
rópe. Napriek obavám z cesty v letnej horúčave sme neľutovali, do-
jem bol skrátka úžasný. 
V septembri sa už tradične zúčastňujeme seniorských športových hier 
trenčianskeho samosprávneho kraja v Novej Dubnici. Touto cestou 
by sme sa chceli poďakovať Ladeckej cementárni, ktorá nás vybavila 
jednotnými tričkami s logom špeciálne vytvoreným pre našu ZO JDS. 
Keď sme aj nič nevyhrali, aspoň sme dobre vyzerali. Nie je však jed-
noduché uspieť v takej veľkej konkurencii ľudí, ktorí na rozdiel od na-
šich členov pravidelne trénujú v telocvičniach, alebo sú priamo člen-
mi miestnych telovýchovných jednôt. Nám nebolo dožičené ani potré-
novať stolný tenis, ktorý v Ladcoch má svoju základňu. 
V októbri sa v Žiline konal v rámci mesiaca úcty k starším festival 
"Seniori mestu, mesto seniorom.“ Úžasná akcia, pri ktorej sme si uve-
domili, čo všetko seniori dokážu, keď majú podporu, ale predovšet-
kým vlastnú iniciatívu a chuť. Country tance, mažoretky, spevácke 
súbory, folklórne tance, ... bolo sa na čo dívať a z čoho čerpať nápady. 
Do konca tohto roka ešte plánujeme ukážkovú hodinku zumby pre se-
niorov, výrobu adventných dekorácií a ak vyjde čas (závisí aj od lek-
torky), tak aj  besedu so skúsenou cestovateľkou po exotických kraji-
nách. Poteší nás, keď sa záujem o aktívne strávený dôchodcovský čas 
v Ladcoch zvýši a privítame medzi nás nových členov, ktorí budú mať 
chuť a nápady, ako obohatiť svoj seniorský vek. Vek je predsa iba čís-
lo!                 Z.B.

Sympatické futbalové snaženie Tunežičanov
Za TJ Tatran Tunežice v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012 
nastúpili: Hofstädter Radovan, Grečný Róbert, Mosorjak Vladimír, 
Patka Peter, Mikuška Jozef, Machala Anton, Hriadel Rudolf, Hajdúch 
Martin, Kandráč Alexander, Kandráč Emil, Habánek Jakub, Suran Ja-
kub, Habánek Milan, Hromka Tomáš, Mosorjak Martin, Brumovský 
Anton, Janco Lukáš, Letko Boris, Hudec Peter, Podmaninec Ján, Raf-
ko Martin, Filiač Roman. 
Tunežice zimujú na 3. mieste so ziskom 19 bodov z 9 zápasov za 6 
víťazstiev, 1 remízu a 2 prehry so skóre 15 : 8. O góly sa podelili: 5 gó-
lov Hriadel Rudolf, 2 góly Mosorjak Vladimír, Kandráč Emil, 1 gól 
Hofstädter Radovan, Hromka Tomáš, Patka Peter, Podmaninec Ján, 
Brumovský Anton, Janco Lukáš. 
Hrať futbal súťažnou formou, aj keď na najnižšej úrovni, je v dnešnej 
ekonomicky zlej dobe veľmi náročné, preto naše poďakovanie patrí 
hlavne sponzorom, vďaka ktorým futbal v Tunežiciach zatiaľ nezani-
kol. Poďakovanie patrí: OU Ladce, Autodoprava-Radovan Hofstädter, 
Jamp-Anton Brunovský, Drogéria - Štefan Zábojník, Peter Chovanec, 
Tempo - Ján Rafaj, Emil Kandráč. 
Sponzorom ako aj fanúšikom TJ Tatran Tunežice chceme popriať do 
nového roka veľa osobných a pracovných úspechov. 

Za TJ Anton Machala, Radovan Hofstädter

Turisti na horách - záver sezóny

Turistický oddiel Slovenského 
zväzu technických športov ZO 
Cementáreň Ladce usporiadal 
dňa 24. 9. 2011 výstup na najvyš-
ší vrch Západných Tatier. 
Turistiky sa zúčastnilo 45 turistov, 
ktorí za krásneho počasia zdo-
lali tento náročný „kopec“ Byst-
rú 2 248 m.n.m. z dvoch dolín a 
to jedna časť Kamenistou dolinou 
z Podbánskeho a druhá časť Bys-

trou dolinou z Hrdova. Celkový 
výstup a zostup trval cca 10 hod. 
22.10.2011 na záver sezóny vy-
stúpilo 30 turistov z Mojtína na 
Rohatín a Ostrú Malenicu. Ces-
tou domov sme sa posilnili kva-
litným gulášom na chate pána Lu-
boša Martináka, kde sme prehod-
notili plán turistických akcií na 
rok 2012.

Ing. Jozef Remo, predseda ZO

Úspešná motokrosová sezóna Ladčanov
Taká bola aj z pohľadu bratov To-
máša a Patrika Kútnych, ktorí sa 
tomuto krásnemu, no po všet-
kých stránkach náročnému špor-
tu, s nadšením venujú už viac ro-
kov. Úspešná bola najmä v porov-
naní s tou v roku 2010, keď sa im 
až tak nedarilo, keď ich prenasledo-
vali rôzne poruchy strojov a Patri-
kovi sa nevyhlo ani zranenie kole-
na, na ktoré laboroval skoro polo-
vicu sezóny. Uplatnenie postupne 
získaných skúseností v organizácii 
pretekov, technike jazdy, príprave a 
údržbe motocyklov, väčších trénin-
gových dávok v teréne s motocy-
klom, ale aj na posilňovacom stroji 
a samozrejme aj určitou dávkou ta-
lentu sa začali odrážať vo výsledko-
vých listinách z jednotlivých prete-
kov. Starší z bratov sa po prestúpe-
ní do triedy MX 2 Junior postupne 
začal umiestňovať v prvej polovici 
štartového poľa, ba ku koncu sezó-
ny získal aj medaily za umiestnenie 
do šiesteho miesta. 
Mladší Patrik na Honde 150 jazdil z 
dôvodu dovŕšenia pätnásteho roku 
poslednú sezónu v triede MX 85 a 
treba zdôrazniť, že veľmi úspešne, 
keď v súťaži o Malokarpatský pohár 
pozostávajúcej zo štyroch pretekov 
dvakrát vyhral, raz bol druhý a raz 
došiel na treťom mieste, stal sa však 
celkovým víťazom tohto pohára. 
Patrikovi sa darilo aj v druhej súťaži 
MX CUP, skladajúcej sa zo šiestich 
pretekov, kde vo svojej triede vyhral 
všetky preteky a stal sa aj celkovým 
víťazom tejto súťaže. Okrem tých-

to úspechov získal aj rad ďalších 
umiestnení v rôznych iných súťaži-
ach ako napr. v Stredoslovenskom 
pohári alebo tzv. gulášovkách. Na 
prvom mieste v rodine Kútnych je 
motorizmus až do takej miery, že 
tohoročnú dovolenku strávili vo 
Fínsku, kde sa uskutočnila med-
zinárodná šesťdenná motocyklo-
vá súťaž ISDE 2011, kde boli ofi-
ciálnymi členmi slovenskej výpra-
vy a Tomáš vo funkcii mechanika 
tímu. Bratia Tomáš a Patrik Kútny 
ukončili tohoročnú sezónu účasťou 
na gulášovke v Gbeloch, kde Patrik 
jazdil už na stroji Kawasaki 250, 
kde obaja svoju triedu vyhrali a do 
ich športových vitrín pribudli ďal-
šie pekné poháre. 
Slavomír Mrážik vo svojej triede 
superveterán okrem iných ocene-
ní skončil v tejto súťaži celkovo na 
treťom mieste a Ivan Ďurikovič vo 
svojej celkovo ôsmy. 
Motocyklovému športu v rôznych 
jeho oblastiach sa venuje veľmi veľa 
ľudí, často celých rodín, ktoré pra-
videlne im blízkych pretekárov ví-
kend čo víkend sprevádzajú za ich 
obľúbeným športom. O tom by 
mohli mnohé hovoriť rodiny napr. 
M. Čuríka, S. Mrážika či p. Kvasni-
cu. Poslední dvaja to dotiahli od ju-
niorov až do triedy veterán a rodiny 
sa z toho tešia o to viac, ak na kon-
ci preteku skončia takzvane na bed-
ni, čo sa im dosť často darí, keďže 
každoročne získavajú rad pekných 
ocenení.

Ján Sloboda



Október - november v základnej škole

Z rozprávky do rozprávky
27. októbra Školský parlament ZŠ pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa školských knižníc pripravil podujatie, na ktoré si jednot-
livé triedy pripravili dramatizáciu rozprávky. Na prvom mieste sa 
umiestnili 9. a 8. trieda, na druhom šiestaci a piataci a na treťom 
siedmaci. Podujatie organizovala Mgr. Jana Martinková. 

Ochrana človeka a prírody
Pre žiakov 2. stupňa pripravili teoretickú časť OČAP-u (Ochrana 
človeka a prírody). Bola zameraná na nadobúdanie vedomostí, 
ktoré sú potrebné pri prvej pomoci, pri ošetrení človeka zasiah-
nutého bleskom alebo pri iných krízových situáciách. Žiaci mali 
možnosť získať všetky potrebné informácie. Teoretickú časť za-
končili kvízom, ktorý ukázal, že žiaci naozaj dávali dobrý pozor 
a všetko si zapamätali. 
Nasledujúci deň si overovali svoje vedomosti v praxi. Žiaci 5., 6., 
7. ročníka na ihrisku v Tunežiciach a 8. a 9. ročník v Hliníku v 
Horných Ladcoch. Tu súťažili v zaujímavých disciplínach zame-
raných na zdravotnú prípravu, pohyb a pobyt v prírode, orientá-
ciu v prírode.  

Športom proti drogám
Tretí novembrový týždeň je 
„Týždeň proti drogám“. V Zá-
kladnej škole sa pri tejto prí-
ležitosti konalo športové po-

dujatie s názvom „Športom 
proti drogám“. Dňa 18. no-
vembra žiaci 8. a 9. ročníka odo-
hrali medzi sebou zápasy vo 
volejbale. 

Prvácka pasovačka
16. novembra sa školská aula 
zaplnila do posledného mies-
ta. V škole prvýkrát usporiadali 
pasovanie prváčikov. 
Deti prijímali do školského 
kráľovstva kráľ s kráľovnou. Po-
máhali im dve spanilé princez-
né a dve dobré víly, ktoré mali 
za úlohu žiačikov-prváčikov ri-
adne preskúšať. 
Na slávnostnú pasovačku sa 
zatúlali aj medveď so zajkom 
a šašo, ktorí tiež pomáhali 

kráľovskému dvoru. 
Všetci sa úprimne tešili, že 
mohli všetkých 22 šikovných 
žiačikov prijať do školského 
kráľovstva. Čerstvo pasova-
ní prváci dostali na pamiatku 
pasovacie dekréty a malú slad-
kosť. A aby dokázali, že si pri-
jatie zaslúžia, zarecitovali nie-
koľko pekných a veselých básní. 
Dúfame, že z prvého ročníka 
tejto peknej akcie sa stane tra-
dícia. 

Š. Adamcová

Prvýkrát bez profesie krajčírka
V Odbornom učilišti internátnom v Ladcoch 
po 45. rokoch prvýkrát chýba profesia krajčírok. 
Dôvod je jediný: o povolanie medzi mládežou pri-
chádzajúcou do tohto zariadenia nie je záujem. 
A tak v školskom roku 2011/2012 sa bude v škole 
vzdelávať a učiť v odboroch: 27 murárov, 10 malia-
rov, 15 stolárov, 12 strojných zámočníkov, 21 zá-
hradníkov, 28 služby a domáce práce, 35 kuchá-
rov a kuchárok. 
Spolu to je 148 žiakov, z toho 87 chlapcov a 61 die-
včat. V učilišti ubúda žiakov, ktorí využívajú mo-
derný internát. V tomto školskom roku je to 21 
chlapcov a dievčat, hoci by ich mohlo byť takmer 
dvojnásobok.

Záujmové krúžky v ZŠ
Záujmovú vedomostnú, 
športovú, technickú i ume-
leckú zručnosť môžu žia-
ci Základnej školy rozvíjať v 
krúžkoch zriadených v škol-
skom roku 2011/2012 (v zá-
tvorke meno vedúceho).
divadelný (Šárka Adamcová)
biologický (Tomáš Struňák)
mažoretky (Jarmila Gabková)
vybíjaná (Ingrid Lysáková)
slovenský jazyk a literatúra 
(Alena Nováková)

kuchári v novom šate a mate-
matický (Katarína Šibíková)
enviromentálny a tvorivá di-
elňa (Jarmila Šelingová)
enviromentálny (Ivana Zaja-
cová)
rozhlasový (Milena Trocha-
nová)
netradičné výtvarné techniky 
(Jana Martinková)
počítačový (Martina Kozlí-
ková)
strelecký (Ján Fabo)

86 detí v materskej škole
V školskom roku 2011/2012 je v ladčianskej Materskej ško-
le zaradených 86 detí vo veku 2,5 - 7 rokov. V najstaršej ve-
kovej skupine sa na vstup do Základnej školy pripravuje 28 
detí. Riaditeľkou školy je Táňa Kukuliašová a v jednotlivých 
triedach 8 kvalifikovaných učiteliek:
Gajdošíková Irena, Svádová Alena - najstaršia veková skupi-
na 5 - 7 r. deti
Kukučková Alena, Kotrasová Andrea - stredná veková sku-
pina 3,5 - 4,5 r. deti
Pikálková Jana, Mgr. Záhradníková Gabriela - najmladšia 
veková skupina 2,5 - 3 r. deti
Grmanová Anna, Kukuliašová Táňa - stredná veková skupi-
na 4,5 - 5 r. deti
Škola  by sa nezaobišla bez prevádzkových zamestnancov. Je 
to školníčka Alena Janíková, upratovačka Alena Zajacová a 
Katarína Kosová, pracovníčka v práčovni. O stravovanie detí 
sa starajú Renáta Mikušková, vedúca školskej jedálne, Emí-
lia Martišová, hlavná kuchárka s kuchárkou Annou Ľahkou. 
Od októbra t.r. pracujú v rámci výrobného výcviku v kuchy-
ni aj žiaci Odborného učilišťa Ladce. 
Riaditeľka školy Táňa Kukuliašová uvádza, že v školskom 
roku 2011/2012 pracujú podľa Školského vzdelávacieho pro-
gramu pod názvom „Poď so mnou spoznávať svet“, ktorý je 
spolu s Ročným plánom a Školským poriadkom záväzným 
dokumentom pre všetkých zamestnancov školy. 
Aj tento šk. rok v MŠ pracuje krúžok anglického jazyka pod 
vedením lektorky Mgr. Bohuslavy Staňovej z Považskej Bys-
trice a krúžok výtvarnej výchovy, ktorý vedie Mgr. Marta Ju-
ríčková z ĽŠU Košeca. 
Riaditeľka MŠ verí, že aj tento školský rok bude pre všetkých 
zainteresovaných nemenej úspešný ako tie predošlé. Teší sa z 
každého pokroku a úspechu našich detí, ktorý dosiahnu zá-
sluhou MŠ. Ďakuje rodičom, ktorí vedia oceniť ich naozaj 
neľahkú prácu. Každá pochvala a uznanie, ktoré im vyjadru-
jú je pre nich veľkou motiváciou do ďalšej práce. 
Vyjadruje vďaku a uznanie prevádzkovým zamestnancom, 
ktorí odvádzajú svoju prácu zodpovedne, a za ktorú by si za-
slúžili oveľa lepšie finančné ohodnotenie. 
Už celé desaťročia sú rodičia spokojní s prácou našej mater-
skej školy. Tak, ako po iné školské roky, aj v tomto bude pre 
pracovníkov školy rozhodujúca pedagogická vynaliezavosť, 
pre nich typický dobrý vzťah k deťom i spolupráca s rodičmi.
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Futbalová jeseň v Ladcoch

Za celé 7 ročné obdobie, počas ktorého tento zvole-
ný výbor pracuje, považujeme túto sezónu za jednu 
z  najhorších. 
Je nám to úprimne ľúto. Hlavne kvôli našim divákom, 
u ktorých sme stratili dôveru. Góly sú korením futbalu 
a fanúšikovia chodia na góly, ktoré dávajú naši futbalis-
ti. Ktoré mali dávať. Nestalo sa tak. Tréneri menili zosta-
vy, skúšali našich mladých odchovancov ako aj odcho-
vancov z Púchova (Štrbák) a Lednických Rovní (Jurček), 
ale aj napriek tomuto všetkému sa nám nedarilo. Okrem 
posledného domáceho zápasu sme sa nedokázali zabá-
vať futbalom. Preto zimnú prestávku využijeme na prí-
pravu, v ktorej budeme budovať družstvo mužov, zapo-
jením aj našich odchovancov z dorastu. Domáci odcho-
vanci vždy boli a budú hlavným záujmom takto pracuj-
úceho výboru. Ťažko nahradíme z jedného dňa na dru-
hý generáciu chlapcov, ktorých vychoval Pavel Tichý, a o 
ktorých sme sa doteraz opierali. Ale teraz sa u nás obja-
vuje generačný problém. Problém, ktorý bol spôsobený 
malým počtom chlapcov, ktorí mali záujem o šport, ako 
aj budovaním nového tímu trénerov. Tímu kvalifikova-
ných obetavých trénerov, ktorí dokážu mladých chlap-
cov osloviť a zaujať. V neposlednej rade z nich vycho-
vať kvalitných hráčov a ľudí. A o to nám ide v prvom 
rade. Vychovávať ich v ľudí, ktorí sa pomocou športu na-
učia prekonávať prekážky bežného života. Učíme ich vá-
žiť si svojich kamarátov ako aj ich súperov. Je to však beh 
na dlhú trať. V súčasnosti sa už môže zdať, že prvé plo-
dy našej práce sa objavujú vo výsledkoch nášho doras-
tu. Všetci v to veríme, ale prechod do družstva mužov je 
vždy ťažký. Držíme chlapcom palce. 
Blíži sa koniec roka a je na mieste poďakovať všetkým 
tým, vďaka ktorým sa futbal v Ladcoch môže hrať. Vý-
bor TJ touto cestou ďakuje obecnému zastupiteľstvu na 
čele so starostom obce, vedeniu PCLA, RNDr. Petro-
vi Janešíkovi, pánom Róbertovi Jendrolovi a Martino-
vi Adamcovi, ale i ďalším sponzorom za ich finančnú a 
materiálnu podporu. Výbor TJ praje všetkým sponzo-
rom, hráčom, trénerom i fanúšikom úspešné vykroče-
nie do nového roku 2012, pevné zdravie, veľa úspechov 
a veľa pekných športových zážitkov. 

výbor TJ Tatran cementáreň Ladce

Tréneri hodnotia
Dospelí - V. liga sever, tréneri Alexander Homer a Juraj Pagáč
Káder mužstva: Jakub Machala, Jozef Janke, Kalma Marek, Dušan Šedík, Michal 
Habánek, Alexander Homér, Miroslav Mikuška, Kristián Mražík, Martin Makas, 
Jozef Váň, Erik Mražík, Jaroslav Kušík, Peter Martinka, Miroslav Adamička, Pe-
ter Jakuš, Matej Eliáš, Eduard Pagáč, Jozef Pagáč, Tomáš Koštialik, Erik Kučera, 
Pavol Bonan, Dominik Porubčan, Patrik Štrbáň, Matej Žáčik a Patrik Jurček. V 
majstrovských zápasoch nastúpilo 24 hráčov, z ktorých vo všetkých 15 kolách do 
zápasu zasiahli traja (Mrážik E, Kušík, Homér). Počas jesene boli výkony muž-
stva nevyrovnané a po hernej stránke sa mužstvu darilo viac na ihriskách súpe-
rov, ale chýbali góly a tým aj body. Doma sme odohrali 8 zápasov, z ktorých sme 3 
nezvládli. V domácich zápasoch sme sa nedokázali presadiť proti zhustenej obra-
ne súpera, a keď sme sa dostali do zakončenia, tak bolo nepresné, nedôrazné. Dva 
zápasy proti H. Nitre a M. Čausi sme síce prehrali rovnako vysoko 1 : 4, ale v poli 
sme boli vyrovnaným súperom, len sme nezvládli situácie v pokutovom území a 
hlavne v obrane. Tretia prehra bola s Ľuborčou a tiež vysoká 1 : 5, keď už polčas 
bol 0 : 4 po hrubých individuálnych chybách. 
Domácich výhier bolo 5, keď dva zápasy sme vyhrali 1 : 0 (V. Kostoľany, Cígeľ), 
dva zápasy 2 : 0 (S. Turá, Tuchyňa) a v poslednom domácom zápase sme vysoko 
vyhrali nad Čachticami 9 : 0 po polčase 6 : 0. 
V jesennej časti začal pravidelne za mužstvo chytať Jakub Machala a svoju pozí-
ciu si s ohľadom na svoj vek zastal. Hráči v poli sa nevyhli herným výkyvom, u 
niektorých boli väčšie, u niektorých menšie, keď striedali veľmi dobré momen-
ty so slabými. 
Počas jesenných zápasov sme nastrieľali 21 gólov, o ktoré sa podelilo 8 strelcov. 
Najlepším strelcom je Martinka, ktorý dal 7 gólov, E. Mrážik - 5 gólov, Jakuš a 
Mikuška - 2 góly a po jednom góle dali Eliaš, Bonan, Pagáč E., Štrbák, Váň J.. 
V domácich zápasoch sme dali 18 gólov a 13 sme inkasovali. Na ihriskách súpe-
rov sme dali 3 góly, čo je veľmi málo, z toho 2 góly sme dali v Tr. Tepliciach a je-
den v Podolí. V zápasoch vonku sme 3-krát prehrali o jeden gól (Podolie, Tr. Tep-
lice, H. Poruba), 1-krát o dva góly (V. Uherce), 1-krát o tri góly (Kamenec p/V) a 
najvyššiu prehru sme utrpeli 4 : 0 v Šimonovanoch. 
Po jesennej časti sme získali 13 bodov, sme na 13. mieste s 5 víťazstvami, 1 remí-
zou (v Ilave) a 9 prehrami s pasívnym skóre 21 : 28.

Dorast - 1. trieda, tréner Jozef Lukáč
Káder dorastu tvorili: Melúch Radim, Machala  Jakub, Vraník Miloš, Gábriš Ľu-
boš, Zakopčan Tomáš, Makas Martin, Bielik Milan, Prekop Martin, Laskovič Mi-
chal, Kvasnica Marek, Melicher Jakub, Kučma Mário, Žáčik Matej, Koštialik Da-
niel, Koštialik Gabriel, Burdej Lukáš a Karas Marek.
Počas jesennej sezóny 2011 sme odohrali 14 zápasov s bilanciou: 12 výhier, 1 re-
míza a 1 prehra. Strelili sme 94 gólov a 13 sme inkasovali. 
Strelci gólov: Melicher 21, Žáčik 20, Kučma 9, Machala, Prekop a Kvasnica po 8, 
Burdej a G. Koštialik po 4, Makas a D. Koštialik po 3, Melúch, Vraník a Karas po 
1. Dostali sme aj 6 ŽK, o ktoré sa podelili: Gábriš, Makas, Prekop, Laskovič, Kvas-
nica, Melicher po 1. Všetkých 13 zápasov odohrali: Gábriš, Makas, Laskovič, Me-
licher  a z nich Makas a Melicher odohrali plný počet minút. Jeden zápas sme vy-
hrali kontumačne. Ťahúnmi mužstva boli počas celej jesene hlavne starší hráči 
Makas, Melicher, Žáčik. Teší ma, že sa počas jesene rozohrali k dobrým výkonom 
aj mladší hráči ako: Kučma, Kvasnica, Gábriš, Zakopčan, takže je na čom stavať aj 
na jar. Musia ešte ale na sebe popracovať a stabilizovať svoju výkonnosť, aby ne-
bola kolísavá. A k nim sa musia pridať aj ostatní. Po tom, čo odišiel do mužstva 
dospelých brankár Machala sa nám podarilo „dotiahnuť“ ku nám z MKF Dub-
nica n/V Miloša Vraníka, ktorý sa nám odvďačil za dôveru výbornými výkonmi. 
Máme najlepší útok a obranu v celej súťaži a predvádzali sme pekný a kombinač-
ný futbal, ktorý sa páčil aj divákom. Samozrejme, že tam boli aj zápasy, v ktorých 
sme si vybrali slabšiu chvíľku a nehrali sme tak dobre, ako by som si to predsta-
voval. Bolo ich ale naozaj málo, a preto som s touto sezónou zatiaľ spokojný, hoci 
viem, že je v silách tohto kádra, aby hral ešte lepšie. A samozrejme, je pred nami 
jasný cieľ: postúpiť do 5. ligy. Ja ako tréner, budem robiť všetko pre to, aby sme na 
jar predvádzali také výkony, aby s nimi boli spokojní všetci, ktorým na futbale v 
Ladcoch záleží, a aby to hlavne chalanov bavilo a futbal brali nie ako povinnosť, 
ale ako záľubu, bez ktorej nemôžu byť. 

Časť o starších žiakoch uvedieme v ďaľšom čísle.

V stolnom tenise striedavo
Stolnotenisové súťaže už naplno prebiehajú, v sezóne 2011 
- 2012 stolnotenisový oddiel TJ Tatran cementáreň Ladce 
reprezentujú títo hráči:
Gajdošík Peter, Hrehor Jozef, Hrevuš Ivan, Hromek Vladi-
mír, Jankovský Vladimír, Kalus Pavol, Kvasnica Dušan, Kvo-
cera Martin, Letko Jozef, Letko Vladimír, Michalcová Eva, Po-
pelka Anton, Popelka Viliam, Sňahničan Miroslav, Tomani-
ca Miroslav.
Na konci novembra t.r. bolo „A“ družstvo v 4. lige na 6. mies-
te s 21 bodmi, keď z 9 zápasov 5 vyhralo, 2 hralo nerozhod-
ne a 2 prehralo.
„B“ družstvo v súťaži 5. ligy, ktorá je mimoriadne silno obsa-
dená, je na 10. mieste. 
„C“ družstvo v najnižšej 7. lige získalo z 8 zápasov 13 bodov, 
čo mu zatiaľ stačí na 4. miesto.

Pozvánka na tradičný Sil-
vestrovský turnaj

Výbor TJ týmto srdečne pozý-
va všetkých priaznivcov futbalu 
na tradičný Silvestrovský turnaj 
6-členných družstiev v malom 
futbale. Turnaj sa uskutoční 
dňa 31.12.2011 so začiatkom o 
9:00 hod. Prezentácia zúčastne-
ných družstiev bude v čase od 
8:30 hod. v priestoroch šatní TJ. 


