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Nový rok vítali parádnym ohňostrojom
Silvester 2013 vyznel ako spontánne stretnutie obyvateľov 
na križovatke, kde privítal nový rok zatiaľ najväčší počet, 
najmä mladých občanov. Organizátori a tvorcovia ohňo-
stroja sa tiež vyznamenali a potešili prítomných doposiaľ 
najväčším a najkrajším farebným predstavením. K dobrej 
nálade prispela dychovka Ladčanka a niektorým aj tento 
rok podávané varené víno. 
Vykročenie do roku 2014 bolo teda parádne. Veríme, že ani 
celý rok nebude inakší. To vám všetkým zo srdca prajeme. 

Bez sponzorov by sa to nedalo
Stretnutie Ladčanov na križovatke pri vítaní nového roka 2014, 
najmä ohňostroj, si vyžiadalo značné finančné náklady. 
Sponzori, ktorí sa zaslúžili, že sme mohli byť svedkami tohto 
krásneho zážitku boli:
Považská cementáreň, a.s., Drevopal s.r.o., Ľubomír Klobúčnik, 
Štefan Kútny, Peter Posluch (Centrik), Vladimír Poliak, Štefan 
Barninec, Peter Chovanec, RNDr. Peter Janešík, Viliam Šepták, 
RNDr. Branislav Lipták, Martin Adamec, Rado Hofstädter, 
Predajňa záhradkárskej techniky. 
Zásluhy treba pripísať aj tvorcom ohňostroja na čele s Marti-
nom Rolínom, dychovke Ladčanka a kuchárkam z jedálne Zá-
kladnej školy. 
Všetkým ďakujú vďační občania.

Je nás viac ako pred rokom
Počet obyvateľov obce za minulý rok mierne narástol. Nebola to 
nijaká demografická explózia, ale v porovnaní s rokom 2012 iba 
o čosi viac ako dve desiatky. 
Na konci roka 2013 nás bolo v Ladcoch 2 587, z toho občanov nad 
15 rokov 2 206 a detí do 15 rokov 381.
Priemerný vek Ladčanov bol 39,55 roka, čo bolo o niečo viac ako v 
roku 2012 (39,34).
Podľa pohlavia bolo dospelých žien 1 091 a mužov 1 033. V kate-
górii detí do 15 rokov bolo 204 dievčat a 177 chlapcov. V kategórii 
mládež (od 15 do 18 rokov) bolo 38 dievčat a 44 chlapcov. 
V uplynulom roku sa narodilo 28 detí, z toho 13 chlapcov a 15 
dievčat. Najobľúbenejšie meno, pre ktoré sa rodičia rozhodli, bolo u 
chlapcov Jakub (3x) a u dievčat Rebeka (2x) a Ema, prípadne Emma 
(2x).
Zomrelo 22 občanov – 11 mužov a rovnaký počet žien. Priemerný 
vek zomrelých bol 74,2 roka (72,8 v roku 2012). Najstarší občania, 
ktorí nás navždy opustili, boli Mária Pražienková (97 rokov), Valé-
ria Faturíková (91). Najmladší Stanislav Hofstädter (59).

Obecné zastupiteľstvo v decembri 2013
Posledné zasadanie obecného 
zastupiteľstva v minulom roku 
bolo 16. decembra 2013 za prí-
tomnosti sedem poslancov. 
Základným bodom programu bol 
obecný rozpočet na rok 2014 a 
tzv. Programový rozpočet na rok 
2014. S rozpočtom sa poslanci 
zoznámili už na novembrovom 
zasadaní a občania na úradných 
tabuliach, kde bol zverejnený 15 
dní. Poslanci oba dokumenty 
schválili. (o rozpočte píšeme aj v 
osobitnom článku tohto čísla LZ).
Poslanci zamietli návrh Národnej 
diaľničnej spoločnosti na bezplat-
ný prevod vyvolanej investície 
do majetku obce stavebný objekt 
„Most SO 211-00 Tunežice ponad 
diaľnicu“.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie návrh plánu práce hlav-
ného kontrolóra obce na 1. polrok 
2014, ktorý predložila Ing. Miro-
slava Prekopová. 
Poslanci sa ďalej zaoberali do-
projektovaním kanalizácie obce o 
časti, ktoré v pôvodnom projekte 
neboli. Odsúhlasili náklady 1 808 
eur. 
Poslanci jednomyseľne schváli-
li dlhodobý prenájom pozemku 

parcela č. KN 121/1 o výmere 60 
m2 na zriadenie 4 parkovacích 
miest pre obyvateľov v dome 
149 na Záhradnej ulici. Zastu-
piteľstvo schválilo Dodatok č. 1 
o miestnych daniach a poplat-
koch (k VZN č. 2 z roku 2012). 
Aj tento návrh bol zverejnený na 
úradných tabuliach. Poslanci na 
novembrovom zasadaní schválili 
zámer odpredaja časti pozemkov 
parc. č. KN 7 a KN 3 pre vybu-
dovanie areálu nového kostola a 
pastoračného centra, ktoré budú 
sprístupnené občanom. Odpre-
daj časti týchto pozemkov však 
poslanci neschválili a hlasovanie 
bolo odsunuté do nasledujúceho 
zasadania, pretože nebol doložený 
geometrický plán, ktorý stanovuje 
výmeru odpredávaných pozem-
kov. Na záver rokovania predlo-
žili niektorí poslanci postrehy a 
pripomienky. J. Abrahámovský 
žiadal upozorniť SSE, aby odstrá-
nili znečistenie na komunikácii a 
pri futbalovom ihrisku v Tuneži-
ciach. Poslanec M. Markuš žiadal 
upozorniť firmu, ktorá realizuje 
v Ladcoch kanalizáciu na úpravu 
priestranstiev, ktoré pri stavbe po-
užíva v Horných Ladcoch.



Z matriky 
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Rozpočet obce Ladce
Rozpočet na rok 2014, ktorým sa bude obec riadiť, 
schválili poslanci obecného zastupiteľstva 16. de-
cembra 2013.
Príjmová časť
Celkový príjem obce predstavuje 1 184 836 eur. Po-
dielové dane od štátu sú 493 000 eur. Dotácia na 
Základnú školu je 290 000 eur a na Materskú školu 
3 200 eur. Príjmy od občanov Ladiec (dane a poplat-
ky) tvoria spolu 192 649 eur. Pre ilustráciu uvediem 
niektoré ďalšie príjmy od občanov: poplatok za ko-
munálny odpad 65 000, za opatrovateľskú službu 2 
500, za Materskú školu 3 500, cintorínske poplatky 
3 500 eur. 
Výdavková časť
Výdavky verejnej správy obce 264 092 eur. V tejto 
kapitole sú výdavky obce na platy zamestnancov 
obce 147 000, poistné zamestnancov obce 52 578, 
materiál 6 306, dopravné 5 602, služby 41 410 a úro-
ky z dlhu 24 730 eur. 
Ďalšie výdavky sú za odpady 82 992 eur, výdavky za 
vodu 25 400, elektrická energia 13 000, výdavky na 
šport 9 700, na kultúru 50 405 (z toho hlavnú po-
ložku tvoria výdavky na energie v Dome kultúry 
39 000 eur).
Výdavky na Materskú školu sú spolu 146 857 eur. Z 
toho sú náklady na mzdy 77 000, náklady na poistné 
25 164 a náklady na energie 35 100 eur. 
Výdavky na školský klub sú vcelku 20 353 eur. Z 
toho sú mzdy 13 200, poistné náklady 4 730 eur. 
Výdavky na opatrovateľskú službu sú v rozpočte v 
sume 25 261 eur, z toho mzdy opatrovateliek 16 116 
a poistné 5 685 eur. Kapitálové výdavky, teda výdav-
ky na výstavbu 10 970 eur. Splátka dlhu 66 068 eur 
(obec spláca dlh vo výške 426 773 eur).
Uvedené rozpočtové položky sú vybrané časti roz-
počtu tak, aby občan získal prehľad o hlavných príj-
moch a výdavkoch obce. Celý rozpočet je zverejne-
ný na webovej stránke obce. 

Ing. arch. Ján Remo

Výmena okien 
na budove MŠ
Vďaka dotácii 12 000 eur z Úra-
du vlády SR mohla obec usku-
točniť výmenu časti okien na 
pavilóne Materskej školy. 
Okná vyrobila a dodala firma 
Elastik s.r.o., Ilava. Celková 
suma nákladov na túto prvú eta-
pu výmeny okien predstavovala 
14 309 eur, teda z rozpočtu obec 
doplatila 1 309 eur. 
Nepodarilo sa vymeniť všet-
ky okná na triedach. Obec sa v 
tomto roku pokúsi získať ďalšie 
finančné prostriedky od spon-
zorov. 
Výmena sa uskutočnila pred via-
nočnými sviatkami, začiatkom 
decembra, z dvoch hlavných 
dôvodov. Dotácia od vlády sa 
musela vyčerpať do konca roka 
2013, druhý dôvod bolo zníže-
nie tepelných únikov počas blí-
žiacej sa zimy. 
Okná sa vymieňali počas prevá-
dzky a tým sa obmedzil na jeden 
týždeň príjem detí. Rodičom, 
ktorým sme spôsobili problémy 
v zamestnaní sa ospravedlňuje-
me, ale bolo to nevyhnutné i v 
záujme ich detí. Druhú etapu 
výmeny okien plánujeme na ob-
dobie letných prázdnin. Verím, 
že sa nám podarí vymeniť okná 
na všetkých pavilónoch, pričom 
poslednou bude administratív-
na budova. Súbežne sa pripra-
vuje projektová dokumentácia 
energetickej optimalizácie celej 
Materskej školy. Za získanú do-
táciu chcem osobitne poďako-
vať pani Mrvovej a Števánkovej, 
ktoré sa o jej získanie najviac 
pričinili. Na týchto prácach sa 
podieľala aj obec. Upravovali sa 
rozbité ostenia a domurovávali 
sa niektoré parapetné podmu-
rovky. Aj priaznivé teplé počasie 
umožnilo tieto procesy realizo-
vať. K tomu, aby práce na Ma-
terskej škole mohli pokračovať v 
tomto roku, môžu prispieť aj ob-
čania, keď poukážu 2 % svojich 
daní z príjmu na konto nadácie 
materské centrum Mimčo. Kon-
takt je na adresách:
monika.stevankova@centrum.sk  
0908 920 919
ivka.mrvova@gmail.com   
0911 132 480

Ing. arch. Ján Remo

Narodené deti:
Adrián Guzoň

Kristián Faturík

Tešíme sa z nového prírastku 
v obci. Deťom želáme zdravé a 
šťastné detstvo. Rodičom blaho-

želáme. 

Zomreli: 
Jozef Kvasnica (74)
Jozef Chaláň (55)
Albert Gábel (77)

Smútime nad stratou spoluob-
čanov. Pozostalým vyslovujeme 

sústrasť. 

Jubileá:
 85 rokov

Jozefína Kováčiková (19. marca 
1929)

Štefan Vavrík (23. marca 1929)

80 rokov
Mária Binková (2. februára 1934)
Božena Bezecná (12. februára 

1934)
Matilda Faturová (13. marca 

1934)

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

Plasty
15.01.2014
19.02.2014
19.03.2014
23.04.2014
21.05.2014
18.06.2014
23.07.2014
20.08.2014
17.09.2014
22.10.2014
19.11.2014
10.12.2014

Sklo
14.05.2014
08.10.2014

Kovový šrot
09.04.2014
03.09.2014

Zberový kalendár 
triedeného odpadu
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Zber komunál-
neho odpadu

Pozornosť obecného úra-
du, jeho pracovníkov, bola 
aj v roku 2013 zameraná na 
otázky hospodárenia s ko-
munálnym odpadom. Na 
organizáciu systému trie-
deného odpadu cez zberný 
dvor a pravidelný odber od 
občanov sa zamerali najviac. 
Výsledky tohto spôsobu lik-
vidácie odpadu sú porovna-
teľné s rokom 2012. V niek-
torých komoditách sa zber 
zvýšil, v iných o niečo znížil. 
V roku 2013 separovali: 
papier a lepenka – 1,77 t
sklo – 20,56 t
nebezpečný odpad – 8,26 t
plasty – 16,22 t
pneumatiky – 3,08 t
železo – 3,02 t
bioodpad – 10,00 t
batérie a akumulátory – 
0,08 t

Tony netriedeného odpadu 
narástli. Zmesového komu-
nálneho odpadu sa odviez-
lo 561 ton (497 ton v roku 
2012) a objemového odpadu 
27 ton (25 ton).
Tržby za komunálny odpad 
sa zvýšili. Od fyzických osôb 
sa vyinkasovalo 53 206 eur, 
od podnikateľov 8 689 eur a 
príjem za železo bol 442 eur. 
Náklady na komunálny od-
pad a drobný stavebný od-
pad – na jeho odvoz a lik-
vidáciu bol u jednotlivých 
firiem:
Marius Pedersen, a.s., 
Trenčín – 59 484,27 €
Unikomas, a.s., Dubnica 
nad Váhom – 1 914, 76 €
PD Košeca, a.s., Košeca – 1 
652,40 € 
Gold Pack, s.r.o., Beluša – 
144,32 eur €
Brantner, s.r.o., Dubnica 
nad Váhom – 348, 60 €

Poplatok za vývoz komunál-
neho odpadu pre občana La-
diec v roku 2014  je 22 eur za 
jednu osobu.

Rok užitočnej práce pre obec

Pracovná skupina Obecného 
úradu v Ladcoch začala rok 2013 
v zložení 7 chlapov a 2 ženy, rok 
skončila so šiestimi mužskými a 
dvoma ženskými zamestnanca-
mi. 
Práce v zimných mesiacoch boli 
zamerané hlavne na odhŕňa-
nie snehu, posyp zľadovatených 
úsekov, čistenie priechodov pre 
chodcov, vchodov do cintorínov a 
hlavných chodníkov v nich. 
Murári s pomocníkmi vymieňali 
podlahu v učebni ZŠ. Z podlahy 
strhli PVC, zrovnali podlahu a 
vydláždili miestnosť asi 100 m2. 
V druhej učebni opravovali sokel, 
obkladali umývadlá atď. 
Skupina zabezpečovala chod zber-
ného dvora, najmä manipuláciu 
s jednotlivými komoditami ako 
sklo, železo, drevný odpad, plas-
ty, nebezpečný odpad. Aj zbery 
podľa plánu patria k pravidelným 
aktivitám pracovnej skupiny. Veď 

v roku 2013  ich rukami prešlo cca 
100 ton vyseparovaného odpadu. 
V roku 2013 pokračovali aj práce 
na rekonštrukcii kina. Vybrali sa 
vchodové dvere pre budúci servis 
personálu, vyvážala sa suť a preby-
točný materiál. 
Pracovníci skupiny zabezpečovali 
práce spojené s prípravou rôznych 
akcií – ples, zabíjačkové špeciality, 
Otvára sa máju brána, hody a pod. 
Robili sa prípravné práce na po-
zemku – stavenisku pre obchod. 
Likvidovali sa ploty, strecha na 
humne, odvážali nepotrebné ma-
teriály. 
V máji sa začali práce na zbernom 
dvore, konkrétne na výstavbe plo-
ta od súkromných záhrad. Zatiaľ 
zrovnanie terénu, vyklčovanie 
kríkov, vykopanie drážky pre be-
tónový základ budúceho plota. 
V júni vyhodili znehodnotené 
parkety a vyšramovali podklado-
vý betón vo veľkej sále DK a polo-

žili novú dlažbu v rozlohe 150 m2.
Od mája do októbra sa starali 
o obecnú zeleň, kosili trávniky, 
cintoríny, ihriská. Počas letných 
prázdnin rekonštruovali strechu 
na Materskej škole (na Mimče), 
natreli a opravili plechy na atike. 
V auguste upravili parkovisko pri 
pošte a priebežne opravovali naj-
väčšie výtlky na obecných cestách. 
Z množstva menších prác treba 
spomenúť opravy autobusových 
zastávok, služby občanom (dovoz 
dreva, uhlia, štrku a pod.), rôzne 
opravy v Materskej škole a Zá-
kladnej škole, v Dome kultúry atď. 
V náplni práce mali aj kontrolu 
prečerpávacej stanice v 16-by-
tovke, osvetovej besedy v Tune-
žiciach, vodomery, ktoré sú pod 
správou obecného úradu. Pomoh-
li aj pri osadzovaní častí detského 
ihriska v MŠ. 
V jesenných mesiacoch sa aktivity 
zamerali hlavne na chodník k no-
vému obchodu a v zbernom dvore 
na stavbu nového oplotenia, kto-
ré ukončili do konca roka v dĺžke 
53 metrov (asi 80 %). Pracovníci 
pomáhali firme – dodávateľovi, 
ktorý osádzal okná v MŠ a domu-
rovávaní. V tomto čase položili aj 
novú dlažbu v kuchynke vestibu-
lu DK. Aj vítanie nového roka na 
križovatke, najmä ohňostroj a iné 
práce boli dielom pracovnej sku-
piny obecného úradu. 
Za celoročnú prácu všetkým čle-
nom pracovnej skupiny ďakujem 
a v roku 2014 im želám zdravie, 
šťastie, pracovné aj osobné úspe-
chy.                                 Jozef Daňo, 

vedúci pracovnej skupiny 

Chodník k železničnej stanici
Ako posledný objekt spojený s modernizáciou železnice včítane ladčianskej železničnej 
stanice je vybudovanie chodníka pre peších, ktorý bude nadväzovať na chodník okolo 
Lúčkovského potoka na Cementárskej ulici a končiť bude až na železničnej stanici. Záro-
veň bude pri budove stanice vybudované parkovisko pre osobné autá, včítane pre imobil-
ných občanov. 
Dôležitou súčasťou chodníka bude odvodnenie cesty vedúcej z drevoskladu. Po vybudo-
vaní tohto chodníka sa budú môcť občania dostať k svojmu vlaku bez toho, aby obchádzali 
blato, ktoré navláčia autá idúce z drevoskladu. Chodník vybudujú v tomto roku.



Lesné družstvo a Urbárske 
spoločenstvo v Ladcoch

Predstavenstvá oboch spoločenstiev v Ladcoch zasadali v minu-
lom roku 17-krát, kde sa riešili a pripravovali podklady na vstup 
do právnej subjektivity podľa nového Zákona č. 97/2013 Z. z. o 
pozemkových spoločenstvách. 
Bolo potrebné vypracovať nové zoznamy vlastníkov oboch spoločen-
stiev podľa listov vlastníctva aktualizovaných po 1.5.2013. 
Počas roka sa postupne vyťažili stromy napadnuté kôrovcom, vývraty 
a polomy po silných vetroch v Bukovine, Dielci a v Háji spolu 343,83 
m3 dreva, ktoré sa odpredalo. Ďalej podľa Lesného hospodárskeho 
plánu sa vyčistil porast č. 216 v Háji a pripravil sa na výsadbu mla-
dých sadeníc v počte 1 000 ks. Práce pokračovali vykášaním trávy v 
mladých porastoch, čistením lesa a dosádzaním sadeníc na miesta, 
kde sa neprijali a nakoniec sa natierali stromky proti ohryzu lesnou 
zverou. 
V Kamennej, Dielci, Bukovine a Pod Bukovinou odpracovalo 16 osôb 
za 15 dní 1 215 hodín. Pri čistení a výsadbe v Háji na poraste č. 216 
sa vysadilo 500 ks sadeníc buka a 500 ks sadeníc borovice, za 6 dní 10 
osôb odpracovalo 448 hodín. V Kamennej sa dosadilo 100 ks sadeníc 
buka a 100 ks sadeníc borovice. V priebehu roka sa vyrovnala lesná 
cesta v Bukovine. Na jeseň sme sa presťahovali z lesa do ovocného 
sadu, kde nás čakalo veľa práce. Bolo treba vykosiť trávu, poprená-
šať nahromadené kopy z orezaných stromov a popáliť, aby sad zostal 
na zimu čistý. Tento rok bol na úrodu veľmi slabý, urodilo sa málo 
ovocia a to ešte opadalo. Môžeme hodnotiť úlohy, ktoré boli stanove-
né Lesným hospodárskym plánom na rok 2013 pre Lesné družstvo a 
Urbárske spoločenstvo ako splnené. Mrzí ma však, že stále pretrvá-
va nezáujem členov pracovať, a tým aj zveľaďovať svoj majetok, česť 
výnimkám. Záverom ďakujem všetkým členom i nečlenom, ktorí sa 
podieľali na prácach v lese a v sade počas celého roka. 
Začiatkom roka nás čakala veľká skúška s prechodom spoločenstiev 
na právnu subjektivitu, či získame nadpolovičnú účasť členov na val-
nom zhromaždení. Na zhromaždení sa zúčastnilo 63,98 % členov Ur-
bárskeho spoločenstva a 58,27 % členov Lesného družstva, ktoré boli 
uznášaniaschopné. Postupne boli prečítané zakladajúce zmluvy, sta-
novy a zásady hospodárenia a nakoniec aj schválené. Ďalším bodom 
bola voľba členov výboru a dozornej rady pre obe spoločenstvá. Na 
volebnom lístku bolo navrhnutých 7 členov do výboru a 3 členovia 
do dozornej rady. Pri prečítaní návrhu bolo možné doplniť aj ďalších 
členov. Po doplnení hlasovacích lístkov bolo až 15 kandidátov do vý-
boru a 6 kandidátov do dozornej rady. 
Napokon valné zhromaždenie zvolilo takéto vedenie:
Nový výbor pre obe spoločenstvá:
Rudolf Hriadel, predseda, Vladimír Kalus, podpredseda, Peter 
Bielik, hospodár ťažby a pestovania, Ing. Gertruda Fraňová, hos-
podár – účtovník, Ján Faturík, člen. 
Dozorná rada pre obe spoločenstvá:
Miroslav Koyš, predseda, Anna Bajzová, člen, Božena Majeríková, 
člen. 
Záverom ďakujem všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na valnom 
zhromaždení a prispeli svojimi hlasmi, aby bolo uznášaniaschopné. 

Rudolf Hriadel

O tom, čo je nové v školskom klube pri ZŠ nás informovali 
vychovávateľky J. Gabková a Bc. D. Koňuchová. Dozvedeli 
sme sa, že „Mikuláša“ oslávili v detskom zábavnom centre 
„Džungľa“ v Púchove. Bol to nielen pekný darček pre deti, ale 
aj prostriedok na uvoľnenie emócií. 
V rámci zlepšovania materiálnych podmienok týkajúcich sa 
vybavenia nábytkom v decembri zakúpili nový variabilný ná-
bytok do oboch oddelení. 
Do tretej – relaxačnej miestnosti, kde je umiestnená audiovi-
zuálna technika zakúpili pre deti sedačku.

V školskom klube

V Ladcoch bolo 90 rybárov
Členskú základňu Obvodnej 
organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu Ilava v roku 
2013 tvorilo 329 dospelých 
členov z Ilavy, Košece, Ladiec, 
Pruského, Tuchyne, Mikušo-
viec, Čer. Kameňa, Dúlova, 
Horoviec, Klobušíc, Hornej 
Poruby, Košeckého Podhradia, 
Mojtína, z Hlože a Podhoria. 
Najväčšiu časť tvoria členovia 
z Ladiec v počte 90 členov. 51 
detí máme združených v ry-
bárskych krúžkoch v Ilave, v 
Košeci a v Ladcoch. 
Členovia Obv. organizácie Ila-
va v roku 2013 ulovili spolu 
2 109 kusov rýb o váhe 4 732 
kg, čo predstavuje priemerný 
úlovok na člena 14,40 kg. Z 
toho 1 356 ks kaprov o váhe 3 

721 kg, 35 ks šťúk o váhe 96 kg, 
35 ks zubáča o váhe 70 kg, 142 
ks pleskáča o váhe 103 kg atď. 
Najväčšie úlovky: Pravda Sa-
muel – pleskáč 78 cm (4,5 kg) 
OR Ladce a Zbín Milan – šťuka 
79 cm (4 kg).
Pri zveľaďovaní životného pro-
stredia sme odpracovali 2 265 h. 
na úpravách a čistení brehov 
rybníkov a potokov. Škoda 
len, že nám kazia túto prácu 
vandali, ktorí vylamujú dvere, 
rozbíjajú okná a kradnú, napr. 
pri rybníku Tunežice. Chcel 
by som touto cestou takýmto 
ľuďom popriať spokojný spá-
nok po „dobre vykonanej prá-
ci“. 

Libor Kvasnica, 
predseda Obv. org. SRZ Ilava

Pestrá paleta 
podujatí 2014

V roku 2013 úspešná komisia kultúry a športu obec-
ného zastupiteľstva chce aj v roku 2014 poskytnúť 
občanom zaujímavé podujatia. Budú medzi nimi 
najmä tie, ktoré sa v minulom roku osvedčili a našli 
priaznivú odozvu u občanov. 
Komisia aj s ďalšími aktivitami, orgánmi a organizá-
ciami pripravuje: 
Fašiangy (22. marec 2014) – zabíjačkové pochúťky, 
varené víno, čaj, punč, sprievodný hudobný program 
pred DK. 
Otvára sa máju brána (1. máj 2014) – dychovka, ďal-
šia hudba, sprievodný kultúrny program, 2. ročník 
súťaže „Ladecký kotlík“.
Deň matiek (druhá májová nedeľa) - v spolupráci so 
Zborom pre občianske záležitosti stretnutie matiek 
v DK.
Hodové slávnosti – kultúrny program, hodová tom-
bola, hasičská súťaž v spolupráci s DHZ, guláš, pre-
dajné stánky, atrakcie pre deti. 
100. výročie začatia 1. svetovej vojny (júl 2014) – 
spomienka v spolupráci s Obecným úradom a ďalší-
mi organizáciami.
Stretnutie dôchodcov (október  2014) -  v spoluprá-
ci so Zborom pre občianske záležitosti. Stretnutie 
dôchodcov nad 65 rokov spojené s kultúrnym pro-
gramom.
Katarínska zábava (22. november 2014)
Mikuláš (december) v spolupráci s rímskokatolíckou 
farou a ďalšími organizáciami pre deti bez rozdielu.



Ladčianske školy po prvom zvonení

Z histórie obceHrali nám po celý rok
Ladčanka v roku 2013 účinkovala pod vedením Libora 
Kvasnicu a umeleckého vedúceho Jozefa Králika v zložení:
Vanko Jozef (krídlovka), Letko Pavol (krídlovka), Letko 
František (trubka), Králik Jozef (tenor), Martinák Augustín 
(baryton), Kvasnica Libor (klarinet, spev), Belko Milan 
(klarinet), Gašpar Jaroslav (klarinet, spev), Pagáč Jaroslav 
(trombón), Illy Jozef (pozón), Vavrík Štefan (bas), Češko 
Milan (bas), Čemeš Jozef (bicie), Kukuliaš Milan (bicie), 
Kvasnicová Magda (spev), Adamcová Anna (spev).
Dychovka účinkovala počas roka 2013 na rôznych podu-
jatiach v Ladcoch, napr. fašiangy, Otvára sa máju brána, 
oslavy SNP, koncert na hody, stavbársky deň, na posede-
ní dôchodcov obce, na Koyšových Ladcoch a dôchodcom 
cementárne. Koncertovala na hudobnom lete v Prejtej. V 
našej farnosti na sviatočných a hodových omšiach v Lad-
coch, Tunežiciach, Horných Ladcoch, na hodoch v Kame-
ničanoch a v Pruskom. 
V Ladcoch, v Tunežiciach a v širokom okolí hrala Ladčan-
ka aj na smútočných obradoch v Nemšovej, Ľuborči, Kľ-
účovom, Skalke n/V, Trenč. Závade, Bolešove, Borčiciach, 
Slávnici, Bohuniciach, Pruskom, Mikušovciach, Tuchyni, 
Ilave a v Dúlove. 
Ďakujem touto cestou všetkým našim priaznivcom a teším 
sa na naše ďalšie stretnutia. 

Vedúci DH Ladčanka

Vianočná akadémia
Vianočná akadémia v posledný 
deň pred prázdninami sa zača-
la priblížením zvykov a tradí-
cií, ktoré sa viažu k Vianociam 
a pokračovali pekným vianoč-
ným vystúpením jednotlivých 
tried. Žiaci predviedli biblický 
príbeh, zaspievali a zahrali via-
nočné koledy. V krátkej scén-
ke zatancovali a predstavili aj 
atmosféru vianočných trhov. 
Príjemnú atmosféru umocnili 
koledy z vianočného rádia. 

Hodina dejepisu naživo
Dňa 28. novembra sa doobe-
die v ZŠ nieslo v duchu histó-
rie. Skupina historického šer-
mu Bojník z Prievidze žiakov 
zaujímavou formou obozná-
mila s európskymi strelnými 
zbraňami. Na vlastné oči mali 
možnosť vidieť rôzne zbra-
ne, dozvedeli sa ich históriu, 
spôsob výroby a dočkali sa i 
praktických ukážok nabíjania 
a streľby. 

iBobor
Dňa 11. – 15. novembra sa 51 

žiakov 3. – 9. ročníka zúčast-
nilo 7. ročníka medzinárodnej 
informatickej olympiády iBo-
bor. 
V kategórii najmladších žia-
kov „Bobrík“ diplom dostala 
Ľudmila Ježová (4. ročník). V 
rámci kategórie „Benjamíni“ 
sa najlepšie umiestnila piatač-
ka Daniela Váňová a siedmaci 
Dominik Krištof a Alexander 
Fabo. 
V kategórii „Kadeti“ školu s 
najväčším počtom bodov re-
prezentoval Daniel Mihálik z 
deviateho ročníka. 

Divadelné predstavenie 
Dňa 5. decembra žiaci 4. – 6. 
ročníka navštívili divadlo 
Nová scéna, ktoré uviedlo 
detský muzikál Čarodejník 
z krajiny Oz. Z divadelného 
predstavenia si odniesli žiaci 
pekný kultúrny zážitok. Pred-
vianočnú náladu si užili na Via-
nočných trhoch. 

Informácie poskytli: Mgr. Š. 
Adamcová, Ing. L. Dideková, 

Ing. M. Kozlíková

Moderná píla (100 rokov)
V roku 1914, teda pred sto rokmi, dal gróf Degenfeld postaviť 
v Ladcoch na dnešnom cvičnom futbalovom ihrisku moder-
nú 4 – gátrovú pílu. Na píle sa vyrábali všetky vtedy známe 
druhy reziva z dreva, ktoré dovážali po Váhu pltníci z Lipto-
va a Kysúc. Drevo však používali aj z lesov urbariátu Ladiec, 
Hlože a Košece. 
Drevo vyvážali do celého Horného Uhorska i na stavby v Bu-
dapešti. Konjunktúra a dobré obchody však netrvali dlho. Za-
stavila ich 1. svetová vojna a v roku 1916 pílu zastavili. Výrobu 
znova obnovili v roku 1922 už s novým majiteľom, ktorým 
bola „Považská drevoobchodná spoločnosť“. Tá zmoderni-
zovala dovoz dreva od Váhu tak, že dala postaviť železničku, 
ktorá viedla od Váhu poza park až po pílu. Vozíky s drevom 
ťahali kone, s ktorými vtedy chodil Jozef Anina. 
Na píle pracovalo 39 robotníkov, strojník a dozorca. Vedúcim 
bol Leopold Kugel až do 7. mája 1927, kedy pílu zatvorili a 
robotníkov prepustili. 

Spojenie ladčianskych dychoviek (60 rokov)
Na sklonku roku 1946 z iniciatívy kláštora vznikla v Ladcoch 
dychová hudba pod vedením Štefana Habánka. O dva roky 
neskôr aj dychový orchester pod patronátom cementárne. 
V roku 1954 sa však počet hudobníkov v oboch kapelách z 
rôznych dôvodov znížil a tak vytvorili jednu hudbu, ktorá pa-
trila pod novovzniknutý Závodný klub ROH. Viedol ju Pavol 
Habánek a po jeho smrti Emil Martinák. Kvalita orchestra sa 
neustále zlepšovala, o čom svedčia víťazstvá na súťažiach, z 
nich prvé na krajskej prehliadke v Sučanoch (na fotografii dy-
chovka ZK ROH z tohto obdobia).

Obecná knižnica v Ladcoch patrí medzi najväčšie obecné kniž-
ničné zariadenia na strednom Považí. Nie je to len vynikajúcim 
umiestnením a zariadením, ale najmä rozsiahlym knižným fon-
dom. Ku koncu roka 2013 mali ladčianskí čitatelia k dispozícii 
17 557 zväzkov kníh krásnej, náučnej a detskej literatúry. 
Čitateľov už niekoľko rokov nepribúda ani neubúda. Je ich stále 
rovnako, okolo 6 % z počtu obyvateľstva. Pred 50 rokmi (1963) 
ich bolo okolo 18 %. V uplynulom roku bolo v obecnej knižnici 161 
čitateľov, z toho dospelých 112 a detí do 15 rokov 49. 
Čitatelia si vypožičali 7 130 zväzkov, z toho krásnej literatúry pre 
dospelých 3 945 a deti 1 970 zväzkov. Po náučnej literatúre siahli 
dospelí 750-krát a deti 565-krát. 
V roku 2013 na nákup kníh pre obecnú knižnicu neprispel nikto. 
Pribudli iba knihy, ktoré darovali zo svojich knižníc súkromníci. 
Patrí im za to vďaka.

Veľký výber kníh
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Tréneri hodnotia se-
zónu a jej aktérov

Vyžrebovanie jarnej časti futbalových súťaží

V minulom čísle Ladeckých zvestí sme čitateľom sľúbili výber z 
diskusných príspevkov, ktoré z úst trénerov odzneli na valnom 
zhromaždení TJ Tatran cementáreň 16. novembra 2013. Tu sú:
Ako prvý hodnotil tréner do-
spelých p. Jakuš: Zo štatistic-
kých údajov vidieť, že našou 
najväčšou slabinou je strieľa-
nie gólov – 1,06 gólu na zápas 
je absolútne nedostačujúci 
počet a výsledkom je neli-
chotivé postavenie v tabuľke 
– 10. miesto. Sklamanie je o 
to väčšie, že z ôsmich domá-
cich zápasov sme vyhrali iba 
tri, jeden remizovali a až štyri 
prehrali. Veľmi sa nadrieme 
na každý strelený gól a na-
opak, po hrubých individu-
álnych chybách inkasujeme 
lacné góly. Výsledky nezod-
povedajú hernému prejavu, 
no futbal sa nehrá na herný 
prejav, ale na výsledky. Pod 
výsledky sa podpísali jednak 
zranenia a tiež to, že niektorí 
hráči pracujú v nepretržitých 
prevádzkach. Do bojov o 
body zasiahlo až 23 hráčov, 
čo zápas, to iná zostava - všet-
ky zápasy odohrali len Ho-
mér, Martinka a F. Váň. Svoj 
príspevok zakončil týmito 
slovami „Pri nástupe do funk-
cie trénera som súhlasil s filo-
zofiou klubu, aby sa stavalo 
na vlastných odchovancoch. 
Nemal som s tým problém, 
ale títo odchovanci musia na-
jprv chcieť hrať futbal na tejto 
úrovni, čoho predpokladom 
je chodiť na tréningy a zápa-
sy, pokiaľ to pracovné povin-
nosti dovoľujú, oželieť zába-
vy, diskotéky a dovolenky na 

úkor futbalu, a to sa niekto-
rým absolútne nedarilo. Piata 
liga je slušná súťaž, kde hrá 
veľa dobrých futbalistov a 
bez tréningu to jednoducho 
nejde. A toto je vlastne moja 
odpoveď na súhlas s hosťova-
ním viacerých hráčov – Moj-
to, Petrík, Kršák a Loduha. 
Keby nebolo týchto hráčov, 
tak pri tomto prístupe, ako 
majú niektorí odchovanci, by 
bol problém vôbec dohrať je-
sennú časť.“ Podobné kritické 
slová zazneli aj v hodnotení 
trénera dorastu A. Macha-
lu: „Najviac mrzí nezáujem 
chalanov o futbal, nielen o 
tréningy, ale aj o zápasy. Na 
tréningoch a zápasoch sa to-
čilo tých istých deväť hráčov. 
5 zápasov sme odohrali len 
jedenásti, 3 zápasy len desiati, 
2 zápasy dvanásti a na jeden 
jediný zápas nás bolo štrnásť. 
Vzhľadom na dané skutoč-
nosti je štvrté miesto úspech, 
ale potenciál tohto mužstva je 
hrať o prvé miesto. Na viac a 
na lepšie umiestnenie majú 
podľa slov trénera J. Machalu 
aj žiaci. Ten je na rozdiel od 
svojich kolegov s účasťou na 
tréningoch spokojný. Mrzí ho 
však nezodpovedný a nekon-
centrovaný prístup niekto-
rých žiakov k majstrovským 
zápasom, niekedy chýbalo 
chlapcom aj kúsok športové-
ho šťastia.

Ing. F. Gach

Stolní tenisti v strede tabuliek
Tri družstvá, ktoré nás repre-
zentujú v stolnotenisových li-
gách sa držia v strede svojich 
tabuliek. Dňa 20. januára 
2014 bol stav takýto:
A družstvo v 4. lige je z 13 
družstiev na 7. mieste, keď 6 
zápasov vyhralo, 2-krát hralo 
nerozhodne a 6-krát prehra-
lo. Pri aktívnom skóre 141 : 
111 získalo 34 bodov. Doteraz 
bolo úspešné na 50 %, čo v tak 
náročnej súťaži je veľmi dobrý 
výsledok. 
B družstvo v 6. lige odohralo 
13 zápasov, z ktorých 7 vyh-

ralo, raz hralo nerozhodne a 
5 zápasov prehralo. Pri aktív-
nom skóre 139 : 95 a 35 zís-
kaných bodoch je zatiaľ na 5. 
mieste. 
C družstvo súťaží v 7. lige, kde 
je z desať zúčastnených druž-
stiev na 6. mieste. Z 11 zápasov 
3 vyhralo, 1-krát remizovalo a 
7-krát prehralo. Získalo 21 
bodov a má pasívne skóre 68 
: 130.
Pred všetkými družstvami je 
ešte dosť zápasov, aby do kon-
ca súťaže mohli svoje postave-
nie v tabuľkách zlepšiť. 

Ladčianskí turisti v roku 2014
Plán turistických zájazdov Slovenského zväzu technických 
športov po dohode na ostatnom stretnutí:

máj – Zubák - vyhliadka Dohňany
jún – Veľká Fatra - Malinné (1 209 m n.m.)

júl – Kráľova Hoľa
august – Jakubiná alebo Kriváň
september – Beskydy - Radhošť

október – Veľký Tríbeč

Presné termíny sa určia dodatočne. Včas sa ich záujemcovia 
dozvedia.                                               Ing. Jozef Remo, predseda

Príprava futbalistov na novú sezónu
Mužstvo dospelých začalo 
dňa 16. januára s prípravou 
na novú sezónu, pretože prvý 
majstrovský zápas odohrajú už 
9. marca na pôde Trenčianskej 
Turnej. Prípravu povedie Jozef 
Jakuš. Počas januára a februára 
budú trénovať 2x do týždňa v 
telocvični ZŠ a raz v teréne. Na-
plánovaných je 5 prípravných 
stretnutí: 7.2 o 18:00 Nová 
Dubnica – Ladce umelá tráva 
(ďalej UT) Dubnica, 9.2.2014 

o 14:00 Jasenica – Ladce (UT) 
Tr. Teplice, 16.2.2014 o 17:00 
Košeca – Ladce (UT) Dubni-
ca, 23.2.2014 o 09:30 Borči-
ce – Ladce (UT) Dubnica, 1. 
alebo 2.3.2014 Dolné Kočkov-
ce – Ladce. Toto však nemusí 
byť konečný počet PZ. O po-
silách či doplnení mužstva je 
ešte predčasné hovoriť, s muž-
stvom sa pripravujú J. Pagáč a 
M. Zábojník.

Ing. F. Gach

Silvestrovský turnaj
V posledný deň roka sa konal tra-
dičný turnaj 6 členných družstiev v 
malom futbale. Turnaja sa zúčast-
nilo 5 družstiev „Mrážikovci“, „Po-
rubčanovci“, Beel, Juniori a Horné 
Ladce. Hralo sa systémom každý 
s každým. Víťazom sa už takmer 
tradične stali „Porubčanovci“ v 
zložení Porubčan Du., Porubčan 
Ľ., Habánek M., Martinka, Šedík, 
Eliaš a Machala A.. Postupne zdo-
lali H. Ladce 2 : 0, Juniorov 6 : 1, 
Mrážikovcov 1 : 0 a Beel 5 : 1. Dru-
hí skončili Juniori, tretie miesto 
získali Mrážikovci, Beel skončil na 

4. mieste. Čierny Peter zostal druž-
stvu Horných Ladiec.    Ing. F. Gach


