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Májová brána s vôňou gulášu

Deň narcisov v Ladcoch
Dňa 12. apríla t.r. sa v Základnej 
škole uskutočnila verejnoprospeš-
ná zbierka zameraná na pomoc 
boju proti rakovine. 
Dobrovoľníčkami, ktoré pomá-
hali zbierku uskutočňovať, boli 
dievčatá 9. ročníka ZŠ Dominika 
Faturová, Dáška Češková, Lucka 
Remová a Dominika Porubská. 
Hlavnou organizátorkou, ako po 
roky minulé, bola vedúca školské-
ho klubu Jarmila Gapková. 
V škole a na križovatke v Lad-
coch vyzbierali dovedna 380 eur. 
Všetkým, ktorí prispeli, i organi-
zátorom, patrí vďaka.

Obecné zastupi-
teľstvo v apríli
Poslanci obecného zastupiteľstva 
mali svoje riadne zasadanie 24. 
apríla t.r.. Zúčastnilo sa na ňom 
7 poslancov – dvaja boli osprave-
dlnení.
Poslanci zamietli zámer rekon-
štrukcie verejného osvetlenia obce 
za tzv. LED svietidlá. 
Potom schválili návrh na úpravu 
rozpočtu obce na rok 2013.
Poslanci súhlasili s bezplatným 
prenajatím Domu kultúry Sloven-
skému zväzu zdravotne postih-
nutých na deň 24. mája na uspo-
riadanie kultúrno-spoločenského 
podujatia. 
Potom prerokovali a schváli-
li dlhodobý prenájom pozemku 
parc. č. KN 565/4 k. u. Ladce, Ul. 
Ľ. Štúra. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
zámer preloženia hospodárskeho 
dvora obce do lokality pri Dome 
kultúry na pozemku KN 95 vo 
vlastníctve obce. 
Rovnako schválili zámer vyčiste-
nia Slatinského potoka na úseku 
medzi železnicou a hlavnou ces-
tou.
Poslanci obecného zastupiteľstva 
po prerokovaní schválili Smer-
nicu o verejnom zaobstarávaní a 
zoznam tovarov a služieb pre ve-
rejné zaobstarávanie formou zá-
kazky s nízkou hodnotou.

Pred rokmi dostali organizátori kultúry v Ladcoch nápad usporiadať 1. mája podujatie „Otvá-
ra sa máju brána“. 
Toto kultúrno-zábavné podujatie sa rok od roka menilo a vyvíjalo v snahe upútať čím väčší 
počet občanov a uspokojiť ich kultúrne potreby. Tých však nebolo nikdy na podujatiach dosť – 
aspoň nie podľa predstáv organizátorov. 
Zdá sa, že situácia sa mení a už minuloročné ladčianske hody zaplnili priestranstvo pred Do-
mom kultúry. A teraz aj májové podujatie sa tešilo nevídanému záujmu. Prispelo k tomu aj 
pekné počasie, ale najmä program a v ňom po prvýkrát v Ladcoch organizovaná súťaž vo va-
rení gulášu.
Po rokoch sme videli na podujatí aj občanov z okolitých obcí a Ladčanov všetkých vekových 
kategórií. Organizátorom patrí vďaka nielen za námahu, ktorú pri organizovaní museli vyna-
ložiť, ale aj za odvahu, pretože zvládnuť celú akciu nebolo ľahké. Dobrá vec sa podarila, máme 
radosť a tešíme sa na nasledujúce podujatie.                                                           (viacej na strane 4) Najbližšie podujatie or-

ganizované kultúrnou 
komisiou obecného za-
stupiteľstva bude hodo-
vá slávnosť dňa 21. júla 
t.r. na priestranstve pred 
Domom kultúry. V pro-
grame bude vystupovať 
folklórny súbor, Ladčan-
ka a ďalší. Večer budete 
mať možnosť zúčastniť 
sa na koncerte hudobnej 
skupiny Progres. Nebude 
chýbať občerstvenie vrá-
tane pravého poľovníc-
keho gulášu.
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Narodené deti
Melánia Chaláňová

Mária Vöröšová
Karol Hučko
Oliver Zajac

Karolína Zajacová
Emma Stachová

Kristína Varčeková

Tešíme sa z nového prírastku v 
obci. Deťom želáme zdravie a 
šťastné detstvo. Rodičom rado-

sť zo svojich detí.

Zomreli
Ladislav Habánek (70)
Mária Habánková (85)
Margita Uríčková (77)
Stanislav Bublavý (62)

Mária Pražienková (97)

Všetci smútime nad stratou 
našich spoluobčanov. Pozosta-

lým vyslovujeme sústrasť. 

Jubileá
90 rokov

Emília Galanská (30.06.1923)

85 rokov
Sidónia Zahradníková  (10.6.1928)
Rudolf Mackura (31.07.1928)

80 rokov
Zora Janošíková (15.06.1933)

Emília Zákopčanová (24.6.1933)

55. výročie sobáša
Ján Sloboda a Mária rod. 
Petríková (15.07.1958)

Jubilantom blahoželáme a do 
ďalších rokov života im prajeme 
zdravie, porozumenie a lásku. 

Na výraz aktivita – aktív-
ny, je pekné slovenské slovo 
činorodý. Práve toto slovo 
mi prišlo na um, keď som 
premýšľal nad aktivitami, 
ktoré každoročne zažíva-
me v Horných Ladcoch. 
Táto časť našej obce nemá 
historicky dávnu minu-
losť – iba do 19. storočia. 
Vďaka výstavbe cementár-
ne sa však dostala do vý-
znamnej územnej pozície, 
postupne sa vybudovala a 
začali si ju „všímať“ i deji-
ny. Drasticky Horné Ladce 
postihla druhá svetová voj-
na, keď nemeckí nacisti vy-
pálili takmer všetky domy. 
Hnutie vypálených obcí na 
Slovensku vyznamenalo v 
roku 2010 Horné Ladce. 
Vo voľbách do obecného 
zastupiteľstva si „vydoby-
li“ osobitný volebný obvod 
a majú teda aj svojich po-
slancov. A nielen to. Majú 
aj svoje hody, so všetkým, 
čo k tomu patrí – s omšou 
na Skalke i dychovou hud-
bou do nálady hodovní-
kom. 
Každoročne sa na „Ďura“ 
pripravuje vatra, ktorej 
rozsah z roka na rok na-
rastá. Stále si však udržuje 
folklórny charakter a zvy-
šuje sa účasť občanov. 
Na tohoročné „pálenie 
Ďura“ vystúpila folklórna 
hudba súboru Váh z Pú-
chova, bolo dostatok občer-
stvenia a teda aj nálady. A 
čo viac, tradícia dobrého 
podujatia pritiahla nielen 
„domorodcov“, ale i znač-
ný počet občanov z obce a 
Tunežíc. A tak sa pomaly z 
podujatia časti obce stáva 
podujatie celoobecné orga-
nizované obetavými čino-
rodými Hornoladčanmi. 
Všetkým, ktorí sa o to priči-
nili, patrí vďaka.

-red-

Činorodí 
Hornoladčania

Spomienka a vďaka
Podvečer 30. apríla patril, ako 
každý rok, pietnej spomienke 
na Ladčanov, ktorí sa stali obe-
ťami druhej svetovej vojny a 68. 
výročiu oslobodenia obce. 
Prítomným sa prihovoril staros-
ta obce Ing. arch. Ján Remo. Za 
zvukov pochodu revolucioná-
rov v prevedení dychovej hudby 
Ladčanka, položili k pomníku 
obetiam vojny vence zástupco-
via obce a Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov. 

Vernisáž výstavy – kultúrna udalosť
Dňa 14. apríla t.r. sa vo veľkej sále Domu kultúry v Lad-
coch konala vernisáž výstavy, na ktorej sa predstavili 
autori so štyrmi návrhmi na Rímskokatolícky kostol v 
Ladcoch. 
Panely zobrazujúce rôzne pohľady na kostol podľa pred-
stavy renomovaných architektov upútali divákov a dali im 
možnosť konfrontovať svoj názor s názorom poroty. 
Program vernisáže poskytol veľkému množstvu prítom-
ných vyčerpávajúcu informáciu o príprave výstavby Rím-
skokatolíckeho kostola v Ladcoch počnúc základnou my-
šlienkou cez vznik nadácie Agapa, mnohé organizačné 
kroky, ustanovenie fary až po vypísanie a realizovanie ar-
chitektonickej súťaže na návrh kostola. O podrobné infor-
mácie sa postarali hostia, ktorí sa prítomným prihovorili. 
Bol to predseda súťažnej komisie Ing. arch. Ivan Kočan, 
sekretárka súťaže Ing. arch. Beáta Polomová, starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo, Ing. arch. Ivan Kolenič, autor víťazné-
ho návrhu a generálny riaditeľ Považskej cementárne Ing. 
Anton Barcík. 
Program uvádzal administrátor ladčianskej fary Mgr. Ma-
rián Babjak. Účastníkov potešil detský spevokol Labambi-
no, ktorý je čoraz vo väčšej obľube Ladčanov. 
Príjemne prekvapil značný počet návštevníkov, ktorí si pri-
šli zaujímavú výstavu architektonických návrhov pozrieť.

Príprava hasičiek na Francúzsko
Ako sme v minulom čísle Ladeckých zvestí uviedli, hasičské 
družstvo žien DHZ Ladce, bolo poverené reprezentovať Slo-
venskú republiku na 15. ročníku hasičskej súťaže 14. – 21. 
júla 2013 vo Francúzsku. 

Súťažné disciplíny CTIF, na ktoré sa pripravujeme, sú odlišné 
od súťažného poriadku na Slovensku. V rámci prípravy nám 
robilo veľký problém zabezpečiť cvičnú dráhu 100 m s prekáž-
kami. 
Podarilo sa nám skontaktovať s vedením SDH Horní Lideč, kde 
majú domáci hasiči vybudovaný areál s tartanovou dráhou a 
potrebným vybavením na pretek cez prekážky na 100 m a štafe-
tu 4 x 100 m. Po rokovaniach so správcom areálu sme vybavili 
prenájom týchto priestorov a 1x do týždňa ženy trénujú v Hor-
nom Lidči. 
Nakoľko na Slovensku je v uvedených disciplínach organizova-
ných veľmi málo súťaží, do prípravy sme zaradili aj účasť na 
súťaži v obci Bludov v Českej republike, ktorá je zaradená do 
Českého pohára v disciplíne 100 m cez prekážky. 

Ing. P. Bračík



Budúca predajňa Využite bezplatnú 
právnu pomoc

Občianske združenie „Právnici 
blízko k Vám“

Stavebno-technické údaje k predajni potravín a predajni mäsa v 
Ladcoch umiestnenej v priestoroch na križovatke v Ladcoch (za 
novinovým stánkom).

Potraviny
Objekt sa nachádza v strednej 
časti pozemku, tvorí ho jedno-
podlažná stavba. V objekte sa 
nachádza predajňa, skladové 
priestory a priestory pre za-
mestnancov. 
Nosné steny objektu sú z teh-
lových tvaroviek, strešná kon-
štrukcia je navrhnutá ako plo-
chá strecha, podhľad stropu 
bude z kovového obkladu, izo-
lácie z minerálnej vlny, krytina 
bude fóliová. Vnútorné povr-
chy sú omietnuté vápennou 
omietkou, podlahy v objekte 
sú z keramickej dlažby, podla-
ha prízemia je zateplená pod-
lahovým polystyrénom. Okná 
a dvere sú plastové s izolačným 
dvojsklom, vnútorné dvere sú 
drevené. 
Navrhovaný objekt je jedno-
podlažný a pozostáva z časti 
verejnej a časti zázemia. Verej-
ná časť predajne je prístupná 
z parkoviska cez zádverie. V 
zázemí je vstup pre zamest-
nancov a zásobovanie, sklady, 
kancelária a šatňa, sociálne za-
riadenie, priestory pre odpad-
ky a miestnosť kotolne. Pred 
objektom je spevnená plocha 
pre kontajnery na separovaný 
odpad. 
Fasáda objektu je omietnu-
tá štruktúrovanou omietkou, 
sokel mozaikovou omietkou. 
Strecha objektu má krytinu z 
PVC fólie. Zasklené steny sú z 
plastovej konštrukcie vrátane 
okien a dverí vo fasáde. 

Technicko-ekonomické 
údaje
Zastavaná plocha   336,0 m2
Úžitková plocha   297,8 m2
Obstavaný priestor   1 460 m3
Výška objektu   3,8 m

Mäso
Objekt je pristavený ku pre-
dajni potravín, tvorí ho jedno-
podlažná stavba. V objekte sa 
nachádza predajňa, skladové 
priestory a priestory pre za-
mestnancov. 
Nosné steny objektu sú z teh-
lových tvaroviek, strešná kon-
štrukcia je navrhnutá ako plo-
chá strecha, podhľad stropu 
bude z kovového obkladu, izo-
lácie z minerálnej vlny, krytina 
bude fóliová. Vnútorné povr-
chy sú omietnuté vápennou 
omietkou, podlahy v objekte 
sú z keramickej dlažby, podla-
ha prízemia je zateplená pod-
lahovým polystyrénom. Okná 
a dvere sú plastové s izolačným 
dvojsklom, vnútorné dvere sú 
drevené. 
Navrhovaný objekt je jed-
nopodlažný, pristavený ku 
predajni potravín, v prednej 
časti je predajňa prístupná z 
parkoviska, zásobovanie má 
samostatný vchod. V zázemí 
je miestnosť pre zamestnancov 
a sociálna miestnosť, chladené 
sklady a chodba. Pred obje-
ktom je spevnená plocha pre 
kontajnery na separovaný od-
pad. 
Fasáda objektu je omietnu-
tá štruktúrovanou omietkou, 
sokel mozaikovou omietkou. 
Strecha objektu má krytinu z 
PVC fólie. 
Zasklené steny sú z plastovej 
konštrukcie vrátane okien a 
dverí vo fasáde. 

Technicko-ekonomické 
údaje
Zastavaná plocha   81,0 m2
Úžitková plocha   297,8 m2
Obstavaný priestor   1 460 m3
Výška objektu   3,80 m

Podľa informácie stavebníka, v súčasnosti sa robí stavebné 
konanie na stavebnom úrade v Ilave. Ukončenie sa odhaduje 
do konca mája. Stavba sa začne v mesiaci jún t.r. 

(správa je z 15. mája 2013)

OZ „Právnici blízko k Vám“ oznamuje, že v 
obci Ladce uskutočňuje bezplatnú právnu po-
moc a právne poradenstvo každému občanovi, 
ktorý o to požiada. Dni, v ktorých sa uskuto-
čňujú tieto bezplatné konzultácie, sú vždy vy-
hlásené rozhlasom. 
Občianske združenie tvoria právnici, ktorí sú od-
borníkmi v najrôznejších oblastiach práva. Všet-
ky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej 
miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak, 
aby bolo zabezpečené maximálne súkromie ka-
ždého občana. Občianske združenie poskytuje 
právnu pomoc a poradenstvo občanom vo všet-
kých oblastiach práva a to predovšetkým v oblas-
ti rodinného práva, susedských sporov, pracov-
noprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov 
nehnuteľností, obchodného práva atď. Využite 
túto jedinečnú príležitosť a nechajte si zadarmo 
poradiť odborníkmi a to na každú jednu Vašu 
otázku. Ak by ste sa z pracovných dôvodov ne-
stihli osobne zúčastniť poradenstva, vypýtajte si 
na obecnom úrade u p. Šedíkovej telefónny kon-
takt na právnika, ktorý Vám poskytne bezplatné 
poradenstvo aj prostredníctvom telefonického 
rozhovoru.

Výstavba kanalizácie a vodovodu – 
- aktuálny stav
Občania sa pýtajú, kedy sa začne budovať 
kanalizácia a vodovod v obci Ladce signa-
lizované na mesiac máj t.r.. Informáciu sme 
získali od generálneho dodávateľa stavby 
Váhostavu, a.s..
Generálny dodávateľ spracováva realizač-
nú dokumentáciu stavby. Po jej spracovaní 
(jún) budú s obcou prerokované náležitosti 
postupu stavby, lokalizácia depónií, vyko-
panej zeminy a pod. 
V súčasnosti už pracujú na rekonštrukcii a 
rozšírení čističky odpadových vôd v Dubni-
ci nad Váhom. 
Stavba musí byť ukončená v roku 2015.



Májová brána s vôňou gulášu
Prvý máj v Ladcoch už tradične patrí jarnému podujatiu „Otvára sa máju brána“. Kultúrna komisia obecné-
ho zastupiteľstva pripravila zaujímavé a pestré odpoludnie, ktorého súčasťou bol kultúrny program, súťaž 
vo varení gulášu a koncert hudobnej skupiny známej z TV Šláger DUO Yamaha. 

Kultúrny program začal vystúpe-
ním harmonikára Karola Zálešáka, 
ktorý nás s prestávkami sprevádzal 
až do večera, program pokračoval 
vystúpením gymnastiek z Púcho-
va, programom DH Ladčanka. 
Veľký potlesk zožali deti z taneč-
ného krúžku Mimčo pod vede-
ním Moniky Fuskovej a Tamara 
Faturová, ktorá zahrala na flaute. 
Do programu zapadla aj jazda na 
poníkovi a predaj syrov, o čo sa 
postaral ladčiansky salaš. Všetkým 
účinkujúcim patrí poďakovanie za 
príjemný deň. 
Hlavnou atrakciou bola súťaž vo 
varení gulášu „O ladecký kotlík“
Gulášová ulička sa začala zapĺňať 
krátko po desiatej hodine a jed-
notlivé tímy si pripravovali svoje 
stanovištia. Po registrácii od 11:00 
hod. mohli súťažiaci pripravovať 
suroviny, krájať mäso, cibuľu, ze-
miaky a rôzne tajné ingrediencie. 
Na pravé poludnie bola signálom 
hasičskej húkačky odštartovaná sa-
motná súťaž a z pod kotlíkov začal 
stúpať dym.

Súťaže sa zúčastnilo 23 druž-
stiev, ktoré tvorili organizácie ako 
poľovníci, rybári, hasiči, skupiny 
priateľov a tiež rodinné tímy. Dvoj-
členná porota, ktorú tvorili víťazky 
medzinárodnej súťaže Špica guláš 
Vysoké Tatry, Bc. Renáta Tvarož-
ková a Bc. Jana Mikulová, mala 
veľmi ťažkú úlohu, pretože všetky 
guláše boli výborné a nebolo ľah-
ké vybrať víťaza. Víťazné družstvo 
varilo svoj guláš zo štyroch druhov 
mäsa a keďže išlo o poľovníkov z 
PZ Bukovina Ladce, bola to zväčša 
divina. Druhé miesto obsadil RLJ 
group pod vedením Ľuboša Klo-
bučníka a na treťom mieste skončil 
Muňo-tím z Košece. Cena útechy 
putovala do rúk Drevárov pod 
vedením Petra Chovanca, pretože 
ich guláš len tesne minul medailo-
vú priečku. Všetkým zúčastneným 
družstvám na súťaži patrí vďaka 
za vytvorenie neopakovateľnej at-
mosféry. Vďaka patrí aj všetkým 
ľuďom, ktorí prišli podporiť „guláš 
majstrov“. Pri celkovej organizácii 
a technickom zabezpečení celého 

odpoludnia spolupracovali s kul-
túrnou komisiou pracovníci OÚ 
Milan Žierik, Luboš Habánek, Ján 
Gabriš a Martin Rolin. Poďako-
vanie patrí Petrovi Chovancovi za 
zabezpečenie palivového dreva, 
tabuliek s názvami družstiev a po-
moc pri doprave, Štefanovi Bar-
nincovi za trofej za prvé miesto, 
Jakubovi Rolinovi za hudbu počas 
súťaže a firme VIDO Beluša za ko-
reniny pre každé družstvo. Veríme, 
že druhý ročník súťaže „O Ladec-
ký kotlík“ bude minimálne taký 
úspešný ako ten prvý a už teraz sa 
tešíme na 1.5.2014 dúfajúc, že vy-
jde počasie tak, ako tento rok. 
Na záver bol pripravený koncert 
Duo Yamaha, na ktorý prišlo cca 
320 ľudí a Kultúrny dom bol po 
dlhej dobe opäť zaplnený. Poďa-
kovanie patrí hudobnej skupine 
Duo Yamaha za pekné vystúpenie, 
Liborovi Kvasnicovi, Ivane Klo-
bučníkovej, Beate Kvasnicovej a 
pracovníkom OÚ za prípravu po-
dujatia a výzdobu sály DK. 

D. Koštialik

Vydarené 
preteky rybárov

Štrkovisko Ilava po dve májo-
vé nedele ožilo nezvyčajným 
množstvom rybárov. Najprv 1. 
mája t.r. v raňajších hodinách 
38 „mladých rybárov“ zauja-
lo miesta pri rybníku, aby si 
zmerali sily v love rýb udicou. 
Preteky organizované MsO 
SRZ Dubnica nad Váhom – 
Obvodná organizácia Ilava 
majú už tradične svoje pravi-
dlá. Chytalo sa na jeden ry-
bársky prút (+ dva nadväzce). 
Bodovala sa každá ulovená 
ryba okrem belice (1 cm ryby 
= 1 bod). 
Počasie bolo na začiatku dosť 
chladné, ale ku koncu sa uká-
zalo i slnko. Rozhodcovia sle-
dovali 38 pretekárov (z toho 3 
dievčatá), ktorí predtým na-
vštevovali krúžky mladých ry-
bárov. Na záver vyhlásili vý-
sledky a udelili víťazom ceny 
venované MsO SRZ Dubnica 
nad Váhom a sponzormi.
Výsledky:
1. Matúš Letko (13 kaprov – 
654 bodov)
2. Patrik Andrisík (13 kaprov 
– 53 bodov)
3. Jakub Kvasnica (8 kaprov – 
360 bodov).
Dňa 12. mája t.r. rovnako na 
štrkovisku v Ilave sa stretli na 
pretekoch v love rýb udicou 
tridsiati dospelí pretekári. Za-
čali už o 7. hodine podľa prís-
nych pravidiel obsahujúcich 9 
bodov. Počas preteku ulovili 
iba kaprov (57), z toho naj-
väčších - 56 cm - rybári Vla-
dimír Ďurikovič a Slavomír 
Kotlaba.
Výsledky:
1. Gajdošík František (8 kap-
rov – 348 bodov)
2. Klobučník Ľuboš (6 kaprov 
– 255 b.)
3. Monček ml. (4 kapre – 174 
b.)
4. Šebek Timotej st. (171 b.)
5. Habánek Pavol (128 b.)
6. Kuman Štefan (127 b.)
7. Gašpárek Marek (109 b.)
8. Juríček Vladimír (99 b.)
9. Makas Peter (98 b.)
10. Šedík Timotej ml. (93 b.)
Informácie  redakcii dodal Jozef 

Šedík, tajomník ObO SRZ



Ďalší projektový týždeň plný zážitkov

Apríl – máj – jún v učilišti
V prvom májovom týždni sa konali prijímacie pohovory 
do siedmich učebných odborov Odborného učilišťa in-
ternátneho v Ladoch. Prijali spolu 44 budúcich prvákov. 
V jednotlivých odboroch: kuchár (14), služby a domáce 
práce (9), murár (5), maliar (6), stolár (3), zámočník (5), 
záhradník (2).
Na záverečné učňovské skúšky sa pripravuje 25 bud-
úcich absolventov tretích ročníkov. Začiatok skúšobné-
ho cyklu je 13. a záver 21. júna t.r. 
Dňa 25. apríla sa kuchári na Celoslovenskej súťaži zruč-
ností a odborných vedomostí v Kremnici umiestnili na 
4. mieste. 
Dňa 14. mája sa žiaci učebného odboru stavebný zá-
močník zúčastnili obdobnej súťaže v Hlohovci. 
Maliari boli 28. mája na súťaži v Liptovskom Mikuláši. 
Chlapci sa pripravujú na celoslovenské športové hry, 
ktoré sa začiatkom júna uskutočnia v Michalovciach. 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili 
športový deň „O pohár riaditeľa školy“ (31. mája 2013).

Mgr. M. Sňahničan

Z histórie obce
Všetko začalo 12. mája. V nedeľu o piatej hodine sa náš auto-
bus vybral na diaľnicu, ktorá nás mala doviezť k mestu našich 
projektových partnerov  združených v projekte Comenius. 
Cieľom dlhej cesty bola nemecká škola Robert Gerwig Schule v 
meste St. Georgen. Bohatý a zaujímavý program, ktorý pre nás 
pripravili naši nemeckí partneri, začal v pondelok návštevou 
radnice a partnerskej školy. Popoludní pokračoval prechádzkou 
historickej časti mesta. 
V utorok sme si užili skvelé dopoludnie v zábavnom parku a po-
poludní nás potešila plavba po nádhernom Bodamskom jazere. 
V stredu sme navštívili Stuttgart a dozvedeli sme sa zaujímavosti 
z histórie tohto pekného mesta. Okrem historického centra sme 
mali možnosť obdivovať aj jednu z najkrajších zoologických zá-
hrad v Európe – Wilhelma ZOO. 

Štvrtok sa niesol v znamení športových výkonov – čakala nás ná-
ročná trasa k vodopádom Triberg a horolezecké dobrodružstvo 
v lanovom parku. 
Piatkový program musel byť na poslednú chvíľu zmenený, ale 
nám to nevadilo a posledný deň sme využili na nákupy darčekov 
a suvenírov pre blízkych. 
Projekt Comenius – školské partnerstvá združuje okrem našej 
školy aj poľskú, českú a hostiteľskú nemeckú školu. Žiaci sa po 
opatrnom zoznámení osmelili a začali viac komunikovať v ko-
munikačnom jazyku – angličtine. Novovzniknuté priateľstvá 
sme upevňovali pri priateľskom futbalovom zápase, pri volejbale 
či stolnom tenise. 
Vďaka projektu Comenius sme prežili perfektný týždeň plný zá-
žitkov.                         Mgr. Šárka Adamcová, koordinátor projektu

Druhé miesto v prednese prózy
Na okresnom kole v prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín v Centre voľného času 
Ilava sa zúčastnilo 74 recitáto-
rov v troch kategóriách.
Našu Základnú školu repre-
zentovali Danka Váňová, 
Saška Sláviková, Janko Imrich, 

Vanesa Čuríková, Natália Gá-
belová a Romanka Tvrdá. Sr-
dečne blahoželáme Romanke 
ku krásnemu druhému miestu 
v prednese prózy v tretej kate-
górii. Ostatným ďakujeme za 
reprezentáciu školy. 

Mgr. Jana Štrbíková

Zo Základnej školy Ladce sa 
do súťaže „Matematický klo-
kan“ prihlásilo 29 žiakov z 1. 
– 6. ročníka. Úspešnými rie-
šiteľmi boli štyria žiaci: Dan-
ka Váňová, Terezka Čuríková, 
Kristínka Ježová a Dominik 
Krištof. 

Matematický „Školský šampión“
Najlepší riešiteľ z celej školy, 
šiestak Dominik Krištof, bol 
ocenený ako „Školský šampi-
ón“. Ostatní dostali diplomy na 
pamiatku. 
Blahoželáme a ďakujeme rodi-
čom za podporu.  

Ing. Katarína Šibíková, PhD.

Tri výročia železnice

130 Trenčania mali železnicu už v roku 1878 (Brati-
slava – Trenčín). O štyri roky neskôr začali vymeriavať 
ďalší úsek Trenčín – Žilina. Súčasne sa vykupovali po-
zemky – Ladčania a Tunežičania dostali 2 zlaté za štvor-
covú siahu (asi 3 m2). Začalo sa s výstavbou v roku 1883 
a v tom istom roku za veľkej slávy v Trenčianskej župe sa 
po novovybudovanej trati pohol prvý vlak. V roku 1908 
trať zdvojkoľajnili a v roku 1912 ustanovili v Ladcoch 
železničnú stanicu. 

25 Ďalšia prevratná zmena na železnici sa udiala v 
roku 1988, keď sa trať na trase Bratislava – Púchov elek-
trifikovala. Rozsiahle práce zahrňovali nielen stavbu 
trolejí a zabezpečovacích zariadení, ale i prebudovanie 
zvrškov trate, výmenu a obnovu koľají. Dňa 2. februára 
1988 vypravili zvláštny vlak s hosťami a pracovníkmi, 
ktorí na trati pracovali. 

10 Najčerstvejšie okrúhle výročie má naša železnica 
od roku 2003, kedy sa začali rozsiahle práce na moder-
nizácii železnice, ktorá umožní rýchlosť vlakov do 160 
km za hodinu. Práce sa začali 12. augusta 2013 územ-
ným konaním v Trenčíne na úseku Nové Mesto nad 
Váhom – Púchov. Rozsiahle zmeny môžeme všetci sami 
pozorovať, vidieť a oceniť. Po dokončení vzhľadu budo-
vy železničnej stanice sú to premeny nielen technické, 
ale aj estetické a bezpečnostné.
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Futbalové súťaže finišujú
Mužstvo dospelých odohra-
lo na jar 10 majstrovských 
zápasov, z toho len 3 na do-
mácej pôde. 
Doma bodovali naplno a 
naprázdno nevyšli ani na 
ihriskách svojich súperov. Po 
2 víťazstvách 1 : 0 v Podolí a 
v Ilave si po bode priviezli aj 
zo Starej Turej a Oslian. Ich 
jarná bilancia je 10 zápasov: 
5 víťazstiev, 2 remízy a 3 
prehry pri skóre 10 : 15. Na 
strelení 10 gólov sa podieľa-
lo 7 hráčov: 3x bol úspešný 
Martinka, 2 góly dal Viskup 
a po 1 pridali Eliaš, Melicher, 
Koštialik, Habánej a Kučma. 
V celkovej tabuľke im po 26 
kolách patrí 9. miesto, keď 
v 24 zápasoch 10x zvíťazili, 
6x remizovali a 8x prehrali. 
Získali 36 bodov pri celko-
vom skóre 28 : 38. V tabuľke 
pravdy majú 3 plusové body. 
Mužstvo, ale najmä jeho 
tréner, sa museli vysporia-
dať s tým, že postupne sa (s 
výnimkou Homéra) zranili 
všetci obrancovia a tak na 
poste krajného obrancu si v 
3 stretnutiach zahral i bran-
kár Machala. Vo všetkých 
stretnutiach hral vekom ešte 
dorastenec Kučma, ktorý sa 
zapísal i do listiny strelcov a 
jeho gól v zápase s Hornou 
Porubou mal cenu 3 bodov. 
Najhoršia situácia bola v 
Kamenci, kde z rôznych dô-
vodov chýbalo až 5 hráčov 
základnej zostavy a tak si za-
hrali až 4 dorastenci. Absen-
cia kľúčových hráčov si vyži-
adala aj svoju daň v podobe 
6 gólovej nádielky, ale verí-
me, že to nebude pravidlom. 

Definitívny záver stolnotenisovej ligy
V minulom čísle Ladeckých zvestí sme vás oboznámili s vý-
sledkami B a C družstva stolných tenistov TJ Tatran cemen-
táreň Ladce. Dnes prinášame konečný výsledok A družstva 
hrajúceho v 4. lige. Zo 14 družstiev skončili na 10. mieste, keď 
získali 41 bodov za 9 víťazstiev, 1 remízu a 12 prehier. Aj v 
ročníku 2013 – 2014 budú hrať v rovnakej súťaži, teda v 4. lige. 
Družstvá B a C majú právo hrať v 6. lige. Družstvo B tam 
zostúpilo z 5. ligy a C postúpilo po víťazstve v 7. lige. To, v 
ktorých súťažiach budú skutočne hrať, sa rozhodne pred zači-
atkom sezóny 2013 – 2014.

Mužstvo svoj cieľ vyhnúť sa 
bojom o záchranu naplnilo 
a súťaž môže v kľude dohrať, 
prípadne si vylepšiť svoje po-
stavenie v tabuľke. 

Dorastenci sú po 22 kolách 
na 6. mieste so skóre 45 : 45. 
V jarnej časti odohrali 9 zá-
pasov, v ktorých zvíťazili len 
1x, 2x remizovali a 6x prehra-
li. Nepriaznivé je aj ich skóre 
z týchto zápasov a to 10 : 21. 
Chlapci by si mali vstúpiť do 
svedomia a trochu viac sa ve-
novať hre a nie diskutovať s 
rozhodcom a kritizovať jeho 
výkon. Zlepšiť by mali cel-
kový prístup k tréningom aj 
majstrovským zápasom. Ich 
výsledky ďaleko zaostávajú 
za úsilím a prostriedkami, 
ktoré sa na nich vynakladajú. 

Žiaci v 9 jarných zápasoch 
4x zvíťazili a 5x ťahali za 
kratší koniec. 
Skórovali 24x, ale súperi im 
strelili až 39 gólov. V celkovej 
tabuľke im s 18 bodmi a skó-
re 37 : 108 patrí 10. miesto. 
Podiel na týchto výsledkoch 
má aj skutočnosť, že brankár 
S. Pravda je stabilným hrá-
čom dorastu a aj Mosorjak 
a Šebek často chýbajú z dô-
vodu, že idú s dorastencami, 
pretože týchto je málo. V 
tejto kategórii máme najvi-
ac hráčov a o budúcnosť sa 
obávať nemusíme. Zásluhu 
na tom majú i p. Agafón a 
p. Martinka, ktorí sa venujú 
prípravke a vychovávajú ďal-
ších adeptov do kádra žiakov. 

Ing. F. Gach

Turisti na horách
Základná organizácia Slovenského zväzu tech-
nických športov cementáreň Ladce usporiada-
la dňa 11.05.2013 turistický pochod na vrch 
Baske (955 m n.m.). Pochodu sa zúčastnilo 41 
turistov, z toho 5 detí do 10 rokov. Trasa v dĺž-
ke 16 km, začala od Homôlky cez sedlo Trtavka 
na Baske a z Baske do dediny Omšenie. Krásnu 
a nie veľmi náročnú trasu sťažoval hustý a tiež 
neúnavný dážď, čo však nikoho neodradilo 
dôjsť do cieľa. Premočení, ale spokojní turisti 
sa dohodli na ďalšej turistike v mesiaci jún a 
to do Prosieckej a Kvačianskej doliny. Na túto 
turistiku srdečne pozývam všetkých priateľov 
krás prírody a Slovenska.

Ing. Jozef Remo

Tunežičania chcú byť v prvej trojici
Jarná časť súťaže sa pre mužstvo začala veľmi dobre. 
Z odohratých šiestich zápasov si mužstvo pripísalo 
päť výhier a na stav stretnutia jednu krutú prehru. 
Domnievam sa, že za týmto úspechom je poctivá 
zimná príprava. Mužstvo odohralo viacero príprav-
ných zápasov na umelej tráve so silnejšími mužstva-
mi z prvej a druhej triedy. Tímy nás dostatočne pre-
verili a poukázali na nedostatky v našej hre. Rád by 
som podotkol na skutočnosť, že sila kolektívu robí 
veľa a mužstvo odohralo aj víťazné stretnutia. Pod 
tento úspech sa nemalou mierou pričinil aj návrat 
niektorých hráčov. Z Ladiec nás posilnil Dušan Še-
dík a Ján Podmaninec. Na post brankárskej jednot-
ky sa vrátil nestarnúci Ján Faturík, ktorý sa v tre-
ťom majstrovskom zápase nešťastne zranil a jarná 
časť pre neho skončila. Zároveň mu prajeme skoré 
uzdravenie a veríme v úspešný návrat. Do skonče-
nia súťaže nám zostáva odohrať štyri stretnutia. 
Hráči sú pripravení odohrať zostávajúce stretnutia 
zodpovedne a udržať si pozíciu v prvej trojke 3. A 
triedy. 

Radovan Hofstädter

Budúce číslo Ladeckých zvestí vy-
jde 9. augusta 2013. V jeho obsahu 
nájdete ďalšie informácie o zavá-
dzaní kanalizácie a vodovodu v 
obci, o zasadaní obecného zastu-
piteľstva, zo záveru školského roka 
v Materskej škole, Základnej škole 
a Odbornom učilišti internátnom. 
Nebudú chýbať ani rubriky z mat-
riky obce, histórie Ladiec a zo zá-
veru futbalových súťaží.


