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Schválili projekt 
nového kostola

Stavenisko obchodnej jednotky je pripravené

V piatok 22. februára t.r. bolo v 
Ladcoch 2. kolo architektonic-
kej súťaže na Kostol Božieho 
milosrdenstva v Ladcoch. 
Porota zo štyroch postupujúcich 
návrhov vybrala projekt od Ing. 
arch. Ivana Koleniča, CSc. z Bra-
tislavy. 
Hmota kostola víťazného návr-
hu vychádza ideovo zo symbolu, 
ktorému bude Kostol v Ladcoch 
zasvätený a to symbolu lúčov vy-
chádzajúcich z Ježišovho srdca. 
Ide o línie (lúče) vychádzajúce z 
jedného bodu a tvoriace hlavné 
trojuholníkové plochy vymedzuj-
úce priestor hlavnej lode kostola. 
Tieto dynamické tvary hlavnej 
hmoty sú vyvážené dominantnou 
ihlovitou hmotou veže – zvonice, 
ktorá je „rozkročená“ nad peším 
ťahom prechádzajúcim popred 
hlavným vstupom do kostola. 
V horizontálnej prístavbe hlav-
nej lode je umiestnená adoračná 
kaplnka, ktorá bude slúžiť aj ako 
miestnosť pre matky s deťmi. Ďa-
lej tam bude sakristia, hovorňa, 
kuchynka, sklad, kotolňa, údrž-
bárska dielňa, WC. 
Stavebno-technicky budú hlavné 
nosné steny murované, alt. žele-
zobetónové, so zateplením. Stre-
cha nad hlavnou loďou kostola 
bude monolitická železobetónová 
škrupina podopretá oceľovými 
priehradovými nosníkmi. Streš-
ná krytina bude fólia „ Fatrafol“, 
okná a dvere budú drevené. Pod-
laha bude keramická dlažba. 
Podrobnosti stavebno-technické-
ho riešenia budú známe  v ďalších 
stupňoch projektovej dokumen-
tácie. 

Ing. arch. Ján Remo

Pohľady na budovu budúceho 
ladčianskeho rímsko-ktatolíc-
keho kostola a niektoré technic-
ko-prevádzkové údaje prináša-
me na stranách 4 a 5. 

Dlhoočakávané práce na výstavbe obchodu s potravinami a mäsom sa začali v marci 
úpravou staveniska, odstránením porastu v priestore za novinovým stánkom  na kri-
žovatke v Ladcoch. 
Fotografia od Ing. arch. Jána Remu je po skončení týchto prác. 
Teraz očakávame už stavbárov, aby sa začala samotná výstavba obchodnej jednotky, ktorá 
bude stáť na rozlohe 417 m2 a jej stavba je plánovaná na 5 mesiacov. Teda, ak počítame so 
začiatkom v apríli t.r., dokončená by mala byť v auguste 2013. 
Stavebníkom je firma Loden, s.r.o. z Košeckého Podhradia, spracovateľka projektu bola 
Ing. Dagmar Fuková. Celkové náklady na stavbu sa počítajú na 100 000 EUR. 
Podrobnejšie informácie, aj s plánom predajne, s jej úžitkovými parametrami, uverejníme 
v júnovom čísle Ladeckých zvestí.

Otvára sa máju brána – 1.5.2013 (streda)
Kultúrna komisia obecného zastupiteľstva v Ladcoch pozýva obča-
nov na tradičné jarné podujatie „Otvára sa máju brána“. 
Od 14:00 bude pre všetkých pred Domom kultúry pripravený pro-
gram: akordeónový koncert, vystúpenie mažoretiek z Púchova, dy-
chová hudba Ladčanka. Pre deti budú pripravené skákacie atrakcie. 
O 18:00 koncert hudobnej skupiny Duo Yamaha známej z TV Šlágr 
(predpredaj vstupeniek na koncert Libor Kvasnica). Zároveň bude o 
12:00 prvý ročník súťaže „Ladčiansky kotlík“ vo varení gulášu. Pra-
vidlá súťaže sú zverejnené na 3. strane a na web stránke obce Ladce. 
Prihlasovanie do súťaže je možné telefonicky na t.č. 0905 197 201 ale-
bo e-mailom kostialik.dominik@gmail.com.

Ladčianske noviny 
päťdesiatročné
V roku 1963 začal v Závod-
nom klube ROH vychádzať 
mesačník, neskôr dvojtýž-
denník Nový život. V roku 
1966 sa názov zmenil na 
Ladecký cementár, ktorý sa 
zameral na problematiku 
cementárne a obce Ladce a 
Tunežice. Mesačník sa tla-
čil na 16 stranách, farebne, 
ofsetovou tlačou vo vlastnej 
tlačiarni Závodného klubu. 
V roku 1987 sa začali vy-
dávať pod názvom Ladecké 
zvesti. V zmenenej podobe, s 
prestávkou v deväťdesiatych 
rokoch, vychádzajú doteraz. 
Veríme, že sa vytvoria mož-
nosti, aby ste ich dostávali i 
naďalej.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Poslanci v januári
Obecné zastupiteľstvo v 
Ladcoch sa 31. januára t.r. 
zišlo na svoje zasadanie v pl-
nom počte. 
Poslanci vzali na vedomie:
1. VZN obce Ladce o tvorbe 
a čerpaní fondu prevádzky, 
údržby a opráv nájomných 
bytov.
2. VZN obce Ladce o finan-
covaní škôl a školských zari-
adení.
3. Prehľad o čerpaní rozpočtu 
obce na IV. štvrťrok 2012.
4. Nájom za priestory pre 
predajné akcie v Dome kul-
túry.
5. Správu HK obce o kon-
trolnej činnosti za mesiace 
november a december 2012, 
január 2013.
Ďalej schválili návrh na úpra-
vu rozpočtu obce na rok 2013. 
Rovnako návrh na bezplatný 
prenájom Domu kultúry pre 
Základnú školu na rok 2013.
Potom prerokovali a schválili 
predaj pozemku KNC/21/4 
(evidovaný ako zastava-
ná plocha) Jánovi Rafajo-
vi z Dubnice nad Váhom. 
Súčasne stanovili cenu 20 eur 
za 1 m2.
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo dlhodobý bezplatný pre-
nájom priestorov budovy č. 
66 (kaplnka) v Ladcoch, časť 
Tunežice rímsko-katolícke-
mu farskému úradu v Lad-
coch. 
Potom obecné zastupiteľstvo 
súhlasilo s uzatvorením do-
datku k Mandátnej zmluve 
z 13.12.2004 o poskytovaní 
právnych služieb Obec Lad-
ce a JUDr. Eva Komrsková 
vo veci zastupovania v práv-
nej veci žalobcu BK INVEST 
s.r.o. proti žalovaným Adrián 
Bednárik Autosalón SEAT 
o zaplatenie 419 350 EUR. 
Zmena sa týka osoby man-
danta, ktorý bude JURISIN-
VEST, advokátska kancelária 
v Bratislave, v ktorej je JUDr. 
Eva Komrsková spoločníč-
kou. 
Obecné zastupiteľstvo prijí-
ma toto rozhodnutie v záuj-
me dlhoročnej kontinuity pri 
poskytovaní právnych služieb 
v uvedenom súdnom spore.

Narodené deti
Gabriel Fábik

Hana Kováčová
Rebeka Rolínová
Rebeka Fógelová

Jakub Kobza
Elizabeth Patschová
Nataša Mrážiková

Blahoželáme rodičom a 
novonarodeným prajeme 
šťastné detstvo v zdraví a 

spokojnosti. 

Zomreli:
Jolana Ďurišová (81 r.)

František Podstránsky (88)
Jozef Koštialik (62)

Marian Kováčik (63)
Miroslav Dorociak (60)
Ladislav Habánek (70)

Smútime nad úmrtím na-
šich spoluobčanov. Pozosta-
-lým vyslovujeme sústrasť. 

Jubileá
85 rokov sa dožíva 
Rozália Mužíková 

(10. mája)

80 rokov sa dožívajú
Jozef Čemeš (16. apríl)

Irena Kučerová (23. apríl)
Mária Petríková (19. máj)

25. výročie sobáša
Jozef Zajac a Alena rod. 

Šedíková (16. apríl)
Anton Podmaninec a 

Magdaléna rod. Baránková     
(23. apríl)

Jubilantom želáme mnoho 
zdravia, spokojné a šťastné 
dni v ďalších rokoch života.

Obecné zastupiteľstvo vo februári
Februárové zasadanie obecného zastupiteľstva v Ladcoch sa 
konalo 28. februára 2013 za účasti 7 poslancov, ktorí zobrali 
na vedomie:
Informáciu o možnosti využívania a zapojenia sa obce do Slo-
venského centra verejného obstarávania. 
Ročnú správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 
rok 2012. Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zamietlo trvalý pre-
nájom pozemku pri dome č. s. 149, ul. Záhradná p. Janešíkovej a 
p. Martinákovi, z dôvodu dostatočného počtu parkovacích miest 
v uvedenej lokalite. 
Potom poslanci zrušili funkciu správcu budovy „Osvetová bese-
da Tunežice“ ku dňu 1.3.2013.
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Ladce č. 1/2013 o 
tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných 
bytov. Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch schválilo zakúpenie no-
vého služobného vozidla typ Škoda Roomster v cene do EUR 11 
000,- vrátane DPH a poistného. 
Na záver rokovania schválili komisiu pre verejné obstarávanie v 
zložení: Daniela Hudecová, Ing. Peter Bračík, Marián Markuš, 
František Meliš, Dominik Koštialik.

Životné jubileum starostu obce

Dňa 14. marca t.r. oslávil svoje šesťdesiatiny náš občan a sta-
rosta obce Ing. arch. Ján Remo. 
Narodil sa v Hloži a po absolvovaní Základnej školy v Ladcoch 
a Priemyselnej školy stavebnej v Trenčíne vyštudoval Vysokú 
školu technickú v Bratislave, ktorú absolvoval ako inžinier 
architekt. Po skončení štúdia pracoval vo svojom odbore v 
okresných inštitúciách zaoberajúcich sa výstavbou a architek-
túrou. V roku 1998 ho občania zvolili za starostu obce a svoju 
voľbu zopakovali aj v rokoch 2002, 2006 a 2010.
Jubilantovi prajeme, aby sa mu práca i napriek súčasným 
neľahkým ekonomickým pomerom darila k spokojnosti obča-
nov i jeho samého. Ďakujeme mu za úspešné vedenie obce, za 
kultúrny a občiansky prístup k problémom občanov a inšti-
túcií.
Pri príležitosti jeho šesťdesiatin mu všetci zo srdca želáme veľa 
síl, zdravia a rodinnej pohody, veľa dobrých spolupracovní-
kov a priateľov. 

Poslanci schválili zásady financovania školstva
Na zasadaní obecného zastupi-
teľstva dňa 14. marca t.r. sa zú-
častnili všetci poslanci. 
Rokovanie sa začalo tým, že po-
slanci zobrali na vedomie:
Návrh na rekonštrukciu verejné-
ho osvetlenia.
Správu HK obce o kontrolnej čin-

nosti za mesiace február a marec 
2013.
Potom prerokovali a schválili 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2013 o financovaní škôl a škol-
ských zariadení na území obce. 
VZN v úplnom znení je uverejne-
né na úradných vývesných tabuli-

ach v obci. V jeho obsahu sú aj do-
tácie na žiaka pre Základnú školu, 
Materskú školu, školskú jedáleň a 
školský klub pri ZŠ. 
Obecné zastupiteľstvo na záver 
schválilo dotáciu vo výške 1600 
eur pre Súkromné centrum voľné-
ho času Nemšová.



Kríza v stavebníc-
tve a cementáreň

„Ladčiansky kotlík“ vo varení gulášu 
(pravidlá súťaže)

Zložitý poľnohospodársky rok
Poľnohospodárske družstvo Košeca, farma (výrobné stredisko) 
Ladce sa zaradilo medzi ostatné poľnohospodárske podniky, kto-
ré postihlo enormné sucho, ktoré sa „podpísalo“ najmä na rast-
linnú výrobu, ale ekonomicky aj na výrobu živočíšnu. 
V Ladcoch na jednotlivých honoch dosiahli takúto úrodu: 
Pšenica ozimná (Kráčiny, Rubanica, Za Váhom) 
110 ha – 3,25 t/ha
Jačmeň jarný (Horekončie, Za priekopy, Záhumnie)
 46 ha – 3,30 t/ha
Kukurica na siláž (Podlúčie, Dužiny, Nad cintorínom)
 70 ha – 30 t/ha
Repka olejná (Rudinky, Mocovce) 
35 ha – 2,80 t/ha
Cukrová repa (U brvna) 
16 ha – 42 t/ha.
Poľnohospodárske družstvo, a.s. Košeca odchovávalo v roku 
2012:
170 kusov dojníc (bez trhovej produkcie)
150 kusov teliat do 3 mesiacov
65 kusov jednoročných jalovíc
25 kusov dvojročných jalovíc
800 kusov oviec (jarky, bahnice, barany).

Pokračovanie hospodárskej krízy, dlhová kríza i kríza eu-
rozóny postihli v značnej miere stavebníctvo. Úplná absencia 
príležitostí v stavebníctve mala dopad na dopyt po cemente i 
vplyv na vývoj predajných cien. 
Napriek tomu ladčianska cementáreň vyprodukovala a predala 
viac cementu ako v roku 2011.

Konečné číslo je 817 000 ton vyrobeného cementu a také isté 
množstvo predaného (z toho export takmer 400 000 ton). 
Vplyv na ovzdušie Ladiec a okolitých obcí môžu občania sledo-
vať na monitorovacej tabuli umiestnenej na administratívnej bu-
dove cementárne.
Ani v roku 2012 neprekročili zákonom stanovené množstvá vy-
pustených pevných a plynných exhalátov. Vo väčšine dokonca 
zaznamenali množstvá hlboko pod normu. 
V roku 2012 v cementárni vypustili 95 200 m3 vôd chladiacich, 
ktoré boli bez znečistenia a 4 100 m3 vyčistených splaškových 
vôd s priemerným znečistením 14 mg/l (povolená koncentrácia 
znečistenia 20 mg/l).

1. Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až trojčlenné družstvá, na 
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom veliteľ družstva musí 
byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami súťaže a 
organizačnými pokynmi.
2. Súťažné družstvá súťažia pod zvoleným menom družstva.
3. Registrácia 1 hodinu pred začiatkom súťaže o 11:00 hod. 
4. Štartovné 2 €.
5. Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie guláša 
ako i kotol a všetko potrebné náradie k vareniu guláša si zabez-
pečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady.
6. Ak súťažné družstvo použije taký kotol, pri ktorom by mal 
byť oheň voľne na zemi, musí zabezpečiť, aby medzi zemou a 
ohňom bol železný plech v hrúbke min. 0,5 mm. 
7. Organizátor zabezpečí palivové drevo, pitnú vodu, stanoviš-
te, umelohmotné misky, lyžice a vrecia na odpad. 
8. Číslo stanovišťa a zároveň poradové číslo tímu sa určí podľa 
poradia prihlasovania. 
9. Začiatok súťaže je o 12.00 hod. po registrácii súťažiacich a 
zaplatení zápisného a bude oznámený zvukom hasičskej sirény. 
Ukončenie 15:30 hod. zvukom hasičskej sirény.
10. Doba varenia gulášu je max. 3,5 hodiny od začiatku súťaže. 
11. Potrebné suroviny musia byť na začiatku súťaže vcelku, ne-
nakrájané.
12. Hodnotiteľská komisia je trojčlenná, boduje počas celej sú-
ťaže.
13. Na záver sa hodnotí chuť, vzhľad, podanie guláša. Kreativi-
ta a nápaditosť tímu.
14. Hlavný porotca: viacnásobná víťazka medzinárodnej súťa-
že Špica guláš Vysoké Tatry, Renáta Tvarožková.
15. Minimálne množstvo je 5 porcií, z toho jedna degustačná. 
16. Súťažiaci môžu svoj guláš predávať za max. cenu 2 € + 
chleba.

Prihlášky môžete nahlásiť na tel. číslo: 0905 197 201 alebo 
mailom na kostialik.dominik@gmail.com.



Čelný a bočný pohľad na Rímsko-katolícky kostol v Ladcoch



Bočný pohľad

Pôdorys Rímsko-katolícky kostol Božie-
ho milosrdenstva v Ladcoch

Kapacita kostola: 231 osôb

Obostavaný priestor: 
kostol, hlavná loď 2 641,78 m3

prístavba 1 092,68 m3
zvonica 199,59 m3

Zastavané plochy:
kostol, hlavná loď 331,66 m2

prístavba 236,73 m2
zvonica 20,58 m2

spevnené plochy 608,00 m2

Odhadované investičné náklady:
kostol, hlavná loď 364 826 eur

sakristia 273 170 eur
zvonica, interiér a spevnené plochy 

362 000 eur
Spolu cca 1 000 000 eur.



Fašiangové zabíjačkové špecialityV našom poľovnom 
revíri ubúda muflónov

PZ Bukovi-
na Ladce ob-
hospodaruje 

poľovný revír o výmere 2 680 ha. 
Poľovná oblasť revíru je Strážov-
ská hornatina, poľovná lokalita 
muflonia M15. To znamená, že 
hlavnou zverou zostáva muflo-
nia zver. 
V posledných rokoch však muflo-
nej zveri rapídne ubudlo. Dôvod 
– silne narušovaný revír, ktorý 
je takto vedený aj nadriadeným 
orgánom. Muflonia zver potre-
buje pokoj, vyrušovaná migro-
vala tam, kde predtým nikdy ne-
žila. Butkov bol pred niekoľkými 
rokmi zásobárňou muflónov, ale 
dnes je tu vidieť len veľmi málo 
jedincov. Veľké čriedy sa doslova 
stratili. Hlučnosť, medziiným aj 
terénnych motoriek a štvorkoliek, 
neprospieva ani jednému druhu 
raticovej zveri. PZ uvoľnilo po 
dohode lokalitu Háj – Kotlina na 
tréningové účely motorkárov, ale 
zbytočne. Terénnu motorku je 
možné vidieť aj na vrchu Butkova. 
Títo ľudia si neuvedomujú, že zá-
kon nie je na ich strane. Ďalší ne-
duh, ktorý sa v posledných rokoch 
veľmi rozmohol, sú prechádzky so 
psami. Keď majiteľ ovláda svojho 
psa, má ho na vodítku alebo voľne 
pobehuje v jeho blízkosti, nemôže 
nikto nič namietať. Ale keď stret-
nete psa, ktorý naháňa zver nie-
koľko sto metrov od majiteľa, to 
už v poriadku nie je. So psom do 
lesa nemôžu chodiť deti, ktoré ho 
nedokážu ovládať a čo horšie, keď 
nemá ani náhubok. 
V poľovnom revíri Bukovina Lad-

ce sú určené normované kmeňo-
vé stavy zveri nasledovne: jelenia 
zver – 21 ks, muflonia zver – 22 
ks, srnčia zver – 64 ks, diviačia 
zver – 16 ks (kmeňových). Divi-
ačia zver je o niečo viac premno-
žená, ako určujú jej stavy. Preto sa 
v revíri nachádzajú krmoviská za 
účelom udržiavať ju v lese a nie na 
poliach, kde robí škody na poľno-
hospodárskych plodinách. V reví-
ri je možné pozorovať zvýšené sta-
vy danielov. Je to pekná, pokojná 
zver, ale tiež potrebuje svoje tiché 
miesta. 
Okrem raticovej zveri žijú v revíri 
aj vzácne druhy. Stále miesto tu 
má rys a divá mačka. Prechodne 
sa tu vyskytuje aj medveď.
O zver a prácu v revíri sa stará 34 
členov PZ Bukovina. Organizáciu 
vedie výbor: Ján Prekop, predseda 
(Hloža), František Letko, pod-
predseda (Tunežice), Ján Bedná-
rik, tajomník (Podhorie), Vladi-
mír Češko, hospodár (Tunežice), 
Ľuboš Ľachký, pokladník (Podho-
rie), Ján Kukuliaš, strelecký refe-
rent (Beluša), Ivan Zbín, kynológ 
(Hloža).
Dozornú radu tvoria: Ján Mikuš-
ka, predseda (Tunežice), Ladislav 
Habánek, člen (Ladce), Stanislav 
Hlobik, člen (Podhorie).
Záverom by som chcel v mene PZ 
Bukovina Ladce zaželať všetkým 
ľuďom veľmi pekné prežité chví-
le v našom revíri, ale aj poprosiť 
hlavne našu mládež – neničte 
nám posedy a lavičky, slúžia všet-
kým. 

Vladimír Češko
hospodár PZ Bukovina

Chovať čistokrvné zvieratá je náročné
Chovateľstvo čistokrvných zvierat je okrem odborných zna-
lostí náročné aj na pravidelnú starostlivosť a opateru. Asi aj 
preto sa nedarí získať na túto činnosť mladých ľudí. 
Voľakedy, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, boli zriade-
né krúžky chovateľov na základných školách a tam sa už získaval 
vzťah k tejto činnosti a prenášal sa i do dospelosti. Nezáujem o 
túto „neatraktívnu“ činnosť je markantný pri pohľade na spomí-
nané minulé roky – v roku 1988 mala Organizácia chovateľov v 
Ladcoch 48 členov – dnes sedem. Príčinou nie je neschopnosť 
dnešných členov SZCH, ale zmena priorít, myslenia a chovania 
dnešných generácií. Chovatelia v Ladcoch v roku 2012 mali vo 
svojom chove čistokrvné zvieratá, najmä králiky – novozélandský 
biely, činčila veľká a belgický obor.  Na Vážskej súťažnej výstave, 
ktorá sa konala 6. – 7. októbra 2012 v Beluši, sa už po štrnásty raz 
zúčastnil Anton Haršáni so štyrmi kusmi mladých králikov (no-
vozélandský biely). Chovatelia v Ladcoch už tradične pripravili 
pre záujemcov predaj 142 kusov kurčiat nosnicového plemena 
„Morávia“ a 125 kg jatočných moriakov.

Kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve a dy-
chová hudba Ladčanka pripravili na fašiangy pre 
občanov prekvapenie. 
Dňa 10. februára t.r. pred Domom kultúry ponúkali 
občanom zabíjačkové špeciality. V ponuke boli zabí-
jačková kapusta, kaša, podbradok, pečienka, tlačenka, 
varené víno, punč a iné. Výrobky boli vynikajúce, o 
čom svedčí fakt, že za pár hodín bolo po nich.
Oveľa menší záujem ako o bravčové pochúťky, preja-
vili občania o fašiangovú zábavu spojenú s pochová-
vaním basy 12. februára. Túto tradíciu po desaťročia 
dodržiava ladčianska dychovka a iba s nostalgiou jej 
členovia spomínajú na šesťdesiate roky, keď prišlo i 
viac ako 500 divákov. V tomto roku asi zaznamenali 
negatívny rekord, keď nebolo oveľa viac divákov ako 
členov dychovky a usporiadateľov. Tradície akosi ne-
priťahujú.

Hasičky čaká Francúzsko
Dobrovoľný hasičský zbor 
v Ladcoch vyhodnotil svoju 
činnosť 12. februára t.r..
Za prítomnosti starostu obce 
a hostí z okresu si vypoču-
li správu o činnosti DHZ vo 
všetkých oblastiach, najmä 
však vo výcviku a školeniach, 
preventívnej činnosti, tech-
nickej pomoci. 
Osobitne prítomných upútalo 
hodnotenie oblasti v požiar-
nickom športe, hlavne úspe-
chy ženského družstva. O 
tejto činnosti sme priebežne 
písali na stránkach Ladeckých 
zvestí. 
Korunou úspešného účinko-
vania žien v rôznych súťažiach 
(6 prvých, 7 druhých, 2 tret-
ie miesta a celkové víťazstvo 
v Slovensko-moravskej lige) 
je skutočnosť, že družstvo 

ladčianskych hasičiek bolo 
poverené reprezentovať Slo-
venskú republiku na 15. roč-
níku hasičskej súťaže v Mul-
house (Francúzsko) konanej 
v dňoch 14. – 21. júla 2013. 
Súťaž organizuje CTIF každé 
štyri roky. 
Dúfame, že naše hasičky po 
kvalitnej príprave urobia všet-
ko pre dobrú reprezentáciu 
Slovenska i našej obce. 



Z histórie obceŽiaci v súťažiach

Žiaci v divadle

Olympiáda z anglického jazyka
Súťaž sa konala 19. decembra 
2012 a pozostávala z dvoch častí: 
písomný test (gramatika, slovná 
zásoba, počúvanie a čítanie s po-
rozumením) a ústna skúška (dia-
lóg na zadanú tému a rozprávanie 
príbehu podľa obrázka). Z desia-
tich súťažiacich zvíťazili v kategó-
rii 1A Vladimíra Kolenová (7.B) a 
v kategórii 1B Vladimír Mosorjak 
(8.ročník). Do obvodného kola 
postúpil  Vladimír Mosorjak. 

Mgr. V. Janošíková

Po rokoch opäť víťazstvo
Dňa 20. marca sa žiaci ZŠ Ladce 
zúčastnili okresného kola 34. roč-
níka matematickej súťaže Pyta-
goriáda. Najväčší úspech dosiahli 
žiaci 3. ročníka, keď spomedzi 33 
súťažiacich tejto kategórie boli 
všetci úspešní a Matúš Ďurovec 
získal prvé a Michal Gavlák dru-
hé miesto. Siedme miesto obsadil 
Radoslav Krištof a 9. miesto Ľud-
mila Ježová. 
V ďalších kategóriách boli úspeš-
ní aj Kristína Ježová a Paulínka 
Liščáková. Žiakov pripravovala 

PaedDr. Mária Hatoková.

Hviezdoslavov kubín
Na túto tradičnú súťaž v predne-
se poézie a prózy si pamätajú už 
celé generácie žiakov i dospelých. 
Školské kolo na našej ZŠ sa konalo 

19. marca t.r. za účasti 27 žiakov. 
Výsledky v 1. kategórii (2. – 4. 
ročník):
1. Alexandra Sláviková, 2. Nelka 
Kollárová, 3. Daniela Kováčová
v 2. kategórii (5. – 7. ročník):          
1. Ján Jamrich, 2. Amália Liptáko-
vá, 3. Kristína Kvasnicová
v 3. kategórii (8. – 9. ročník):
1. Natália Gábelová, 2. Júlia Jamri-
chová, 3. Dominika Kalusová
V próze sa na prvých miestach 
umiestnili v jednotlivých kate-
góriách Daniela Váňová, Vanesa 
Čuríková a v 3. kategórii Romana 
Tvrdá.
Súťažiaci, ktorí skončili na prvých 
miestach, budú školu reprezento-
vať 16. apríla na obvodnom kole 
v Ilave. 

Mgr. Veronika Janošíková

17 žiakov o „Rozprávkové vre-
tienko“
Dňa 11. februára t.r. sa uskutočni-
lo školské kolo recitačnej súťaže v 
prednese rozprávok „Rozprávkové 
vretienko“. Súťažilo celkom 17 žia-
kov z 1. a 2. stupňa Základnej ško-
ly. „Rozprávkari“ skončili takto:
v 1. kategórii: 
1. Paťko Kubiš, 2. Nelka Kollárová 
(1. ročník!), 3. Daniela Váňová.
v 2. kategórii:
1. Simona Lesayová, 2. Peter Bra-
čík, 3. Andrea Letková

Mgr. V. Janošíková

Vtipné a poučné
Dňa 8. marca žiaci 1. až 7. ročníka 
navštívili v Dome kultúry Ladce 
predstavenie divadla Maska zo 
Zvolena. Uvideli viaceré Ezopo-
ve bájky, ktoré poučným spôso-
bom ukazujú na kladné i záporné 
vlastnosti. Medzi nimi O vlkovi 
a kozľati, O levovi a myške, Myší 
snem, O mestskej a poľnej myši, 
Zlaté vajce a iné. Predstavenia boli 
vtipné a prispôsobené detskému 
divákovi.   

Mgr. Šárka Adamcová

Za kultúrou v Bratislave
Dňa 21. marca plný autobus žia-

kov 7. – 9. ročníka ZŠ putoval za 
kultúrou do Bratislavy. Konkrétne 
na muzikálové predstavenie Ró-
meo a Júlia. 

Pôvodne francúzsky seriál režíro-
val a choreograficky pripravil Ján 
Ďurovčík, text prekladal Ľubo-
mír Feldek. Kvalitu predstavenia 
zabezpečili významní herci, me-
dzi nimi Patrik Vyskočil, Marián 
Grexa, Katarína Hasprová a ďalší. 
Žiaci si odniesli hlboké zážitky. 
Očarilo ich nielen predstavenie, 
ale i scéna, kostýmy, piesne a mi-
moriadne náročná choreografia. 

Mgr. Šárka Adamcová

Predkolo vo vybíjanej
Dňa 14. februára družstvo žiačok ZŠ vo vybíjanej sa zúčastnilo na tur-
naji – predkole vo vybíjanej, ktoré sa konalo v Ilave. Po niekoľko-týž-
dennom tréningu naše dievčatá prehrali so ZŠ Pruské a skončili na 2. 
mieste. ZŠ Ladce reprezentovali: M. Berkyová, V. Čuríková, J. Faturí-
ková, V. Hodoníková, V. Kolenová, K. Koyšová, B. Králová, K. Kvas-
nicová, A. Letková, M. Váňová a kapitánka Alexandra Zahradníková.

Mgr. Ľudmila Tancerová

Neskrotený Váh
200  Jednu z najväčších povodní, ktorá postihla celé Pova-
žie, opísal František Palacký, ktorý v deň povodne 25. augusta 
1813 mal prenocovať v Trenčíne v hostinci pri Váhu. Bol po-
zvaný na faru (pod hradom), čo bolo jeho šťastie, pretože ráno 
vyčnieval z vody iba komín hostinca.
Povodeň na našom území dosiahla 3 900 m3/s. V povodni 
približne na úseku Žilina – Nové Mesto nad Váhom zahynulo 
92 mužov, 78 žien, 73 detí. Uhynuli aj hospodárske zvieratá: 
586 koní, 222 žriebät, 1 788 kráv, 243 teliat, 344 oslov, 2 254 
prasiat, 7 952 oviec a iba 8 kôz. Bolo zničených 17 318 meríc 
ornej pôdy a celková škoda sa odhadovala na 4 638 898 zla-
tých. 

Prvá budova školy v Ladcoch
120 Keď barón Adolf Schenk dal postaviť v Ladcoch ce-
mentáreň, najmä cudzí robotníci (Slovinci, Poliaci, Nemci a 
Rakúšania) naliehali, aby pomohol postaviť riadnu budovu 
školy, ktorá by nahradila doterajšie provizóriá. Žiadali to i 
preto, lebo počet detí v škole neustále narastal. Medzi obcou 
a cementárňou došlo k dohode: fabrika k vybratému pozem-
ku ešte pridala potrebný kus a poskytla stavebný materiál. 
Občania dali ručnú robotu a povozy. Ostatné náklady hradil 
štát (Trenčianska župa) a tak v roku 1893 novú školu dali do 
prevádzky. Počas stavby sa učilo na robotníckych kolóniách 
(práve v tom čase postavených).
Na obrázku je tá istá budova školy v roku 1923, ktorú potom 
v roku 1929 nadstavili. Po 2. svetovej vojne tu bola základná 
škola a od roku 1989 školu prevzalo a rekonštruovalo Odbor-
né učilište internátne.

Vynikajúce druhé miesto v Kelči
OUI Ladce sa 7. marca 2013 zúčastnilo súťaže špeci-
álnych škôl v jarnom aranžovaní. Súťaž sa uskutoč-
nila na Odbornom učilišti Kelč, na Morave. Témou 
aranžovania bolo zhotovenie vianočného svietnika so 
živými kvetmi a netradičný vianočný záves na dvere z 
neživého materiálu. Odborné učilište internátne Lad-
ce reprezentovali žiaci Miroslav Miškech a Miloš Ko-
porec pod vedením majsterky Bc. Rudolfíny Rieckej. 
V medzinárodnej konkurencii sme obstáli viac ako 
dobre, keď Miloš Koporec získal druhé miesto. 
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Futbalová zimná príprava 
2013

V kádri k výrazným zmenám 
nedošlo, do prípravy sa ne-
zapojili Šedík a Podmaninec. 
Prípravu s mužstvom absolvo-
vali dorastenci Kučma, Zakop-
čan a Hriadel z Tunežíc. 
Po dvojmesačnej pauze v je-
sennej časti sa do prípravy 
zapojil aj Makas, avšak od 
polovice februára sa neuká-
zal. Minimálne počas jarnej 
časti súťaže nezasiahne do 
bojov o body J. Váň, ktorý sa 
začiatkom februára podro-
bil operácii. Otázny je aj štart 
Kučeru, ktorý má stále pro-
blémy so zraneným kolenom. 
Ako si všetci isto spomínate, 
v závere jesennej časti odišiel 
z mužstva Bezák, ktorý hráva 
za Vsetín. Jeho miesto by mal 
zaujať Viskup, bývalý hráč Slo-
vana Bratislava a reprezentant 
Slovenska do 21 rokov, kto-
rý naposledy pôsobil v MFK 
Zemplín Michalovce a u nás je 
na hosťovaní zatiaľ do 30. júna.
Všetky prípravné zápasy 

odohrali na umelej tráve.
Dubnica „17“ – Ladce 1:1
Tr. Teplice – Ladce 7:0
Ladce – Horovce 3:3
Košeca – Ladce 0:3
N. Dubnica – Ladce 3:3
Ladce – Visolaje 4:1
N. Dubnica – Ladce 3:0
Bilancia prípravných zápasov 
je 2 víťazstvá, 3 remízy a 2 pre-
hry pri skóre 14:18. Najlepším 
strelcom bol so 6 gólmi Vis-
kup, 2 góly dal Martinka, po 
1 pridali E. Mražík, Habánek, 
Homér, Hriadel, Mikuška a 
Melicher. 
Káder mužstva: Jakub Ma-
chala, Jozef Janke, Alexander 
Homér, Miroslav Mikuška, 
Kristián Mražík, Erik Mražík, 
Jaroslav Kušík, Peter Martinka, 
Matej Eliáš, Tomáš Koštialik, 
Erik Kučera, Dominik Porub-
čan, František Váň, František 
Viskup, Jakub Melicher, Mário 
Kučma, Marián Habánek, Ru-
dolf Hriadel a Tomáš Zakopčan.

Ing. F. Gach

Úvod jarnej časti súťaže
V úvodnom jarnom kole vybojovali naši chlapci cenné 
3 body na ihrisku v Podolí, kde si zmerali sily s hráčmi 
domáceho OŠK. 
Jediný gól zápasu strelil Martinka, keď usmernil Mikuškovu 
strelu z 30 metrov pod brvno Palkechovej brány. Premiéru 
v drese Ladiec absolvoval okrem Viskupa aj Mário Kučma 
z dorastu. Druhé jarné kolo bolo pre vrtochy počasia odlo-
žené na 1. mája, kedy privítame na domácej pôde hráčov 
Veľkých Uheriec. V druhom jarnom zápase na súperovej 
pôde pokračovali naši vo víťaznom ťažení, keď zvíťazili v 
Ilave 0:1 po góle, ktorý dal hlavou Eliaš po rohovom kope 
Erika Mražíka. Po týchto víťazstvách a odstúpení mužstva 
Kočoviec patrí našim futbalistom za 7 víťazstiev, 4 remízy a 
5 prehier so skóre 20:23 pekné 7. miesto.           Ing. F. Gach

Turisti v roku 2013
Oddiel turistov Slovenského 
zväzu technických športov 
cementárne Ladce pripravil 
pre svojich členov a ostatných 
záujemcov na rok 2013 tieto 
zájazdy:
máj: výstup na Baske (954 m 
n.m.) – vrch nad Omšením
jún: prechod Prosieckou a 
Kvačianskou dolinou
júl: prechod Veľkou Fatrou s 

výstupom na Borišov (1532 m 
n.m.)
august: Horná Orava – Vita-
nová – Juráňova dolina
september: Západné Tatry – 
Jakubiná (2200 m n.m.)
október: ukončenie sezóny 
(Ladčiansky chotár)

Ing. Jozef Remo
predseda SZTŠ

Pavel Tichý medzi oce-
nenými futbalovými 
funkcionármi

Dňa 9.2.2013 sa v Lednických Rovniach uskutočnilo 
vyhodnotenie najúspešnejších športovcov okresov 
IL, PB a PU za rok 2012. Medzi ocenenými bol aj pán 
Pavel Tichý, ktorý bol pri príležitosti jeho životného 
jubilea ocenený ako dlhoročný zaslúžilý funkcionár 
športu. 
Pán Tichý prišiel do Ladiec v roku 1978 a v tomto roku 
nastúpil aj do cementárne. Do práce v TJ a futbalovom 
oddieli ho zapojil jeho bývalý kolega a veľký milovník 
futbalu, pán Jozef Moriš. Pán Tichý zastával v rokoch 
1979 až 1998 s krátkou prestávkou funkciu tajomníka 
TJ, v rokoch 1979 – 1981 popri tom robil aj vedúceho 
mužstva dospelých. Od roku 1981 do 1986 trénoval 
družstvo žiakov, v rokoch 1993 – 2000 trénoval do-
rast, s ktorým to dotiahol až do 4. ligy. Od r. 2001 sa 
vrátil späť ku žiakom. Svoju trénerskú kariéru zakončil 
dvojročným pôsobením (v rokoch 2004 – 2006) v úlo-
he trénera dospelých. Od roku 2000 až dodnes zastáva 
funkciu predsedu revíznej komisie TJ Tatran Cemen-
táreň Ladce. Pánovi Tichému ďakujeme za doteraz od-
vedenú prácu pre rozvoj športu v Ladcoch a do ďalších 
rokov mu želáme nielen pevné zdravie, ale aj pevné 
nervy pri sledovaní futbalových stretnutí našich futba-
listov a veľa osobných aj pracovných úspechov.

Úspech „C“ družstva stolných tenistov
„A“ družstvo stolných te-
nistov TJ Tatran cemen-
táreň Ladce je tesne pred 
ukončením súťaže 4. ligy 
na 10. mieste (zo 14 druž-
stiev). 
Teda  v podstate podľa oča-
kávania, veď hrali s takými 
družstvami ako Dubnica 
nad Váhom, Nová Dubnica, 
Bánovce, Handlová, Považ-
ská Bystrica B, Partizánske 
a pod. „B“ družstvo na 5. 
ligu nestačilo a po jej skon-

čení skončilo na poslednom 
12. mieste so ziskom 24 bo-
dov. Z 12 zápasov 1 vyhralo 
a 21 prehralo. Zostupujú do 
6. ligy. Najúspešnejší záver 
v 7. lige malo družstvo „C“. 
Medzi 10 družstvami z 18 
zápasov 16 vyhrali, 1-krát 
hrali nerozhodne a 1-krát 
prehrali. Získali 51 bodov 
a súťaž vyhrali pred Doh-
ňanmi (49 bodov). Prvým 
miestom získali možnosť 
postúpiť o súťaž vyššie – do 
6. ligy.

Stolný tenis špeciálnych 
škôl
Dňa 6. marca sa zamestnanci 
OUI Ladce zúčastnili na stol-
notenisovom turnaji zamest-
nancov a priateľov špeciálnych 
škôl v Ilave. Výsledok nás všet-
kých veľmi potešil, pretože Vi-
liam Popelka získal prvenstvo 
a Peter Gabovič skončil na 
štvrtom mieste. 


