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Udalosti, ktoré pozdvihli obec Ladce
Nový pamätník svätca 
pápeža Jána Pavla II. 
na Slovensku pribudol 
21. júna t.r. v Ladcoch. 
Na 11. etáži lomu But-
kov ho za veľkej účasti 
veriacich požehnal kra-
kovský arcibiskup kar-
dinál Stanislav Dziwisz. 
Je to veľký čin pre celé 
stredné Považie a oso-
bitná česť pre našu 
obec. 
Podrobnejšie o slávnos-
ti požehnania nájdete 
na druhej strane tohto 
čísla Ladeckých zvestí.

VI. ročník Športových hier 
zdravotne postihnutých 
okresu Ilava, ktorý sa konal 
20. júna t.r. v Ladcoch de-
monštroval vôľu a odhod-
lanie tejto skupiny našich 
občanov nepoddávať sa 
nepriazni osudu, ale bojo-
vať za plnohodnotný život. 
Všetci sme vďační aj orga-
nizátorom tejto vydarenej 
akcie, že predstavili našu 
obec vo výbornom svetle. 
(viac o Športových hrách na 
strane č. 4)

Mesiac jún a júl boli v Ladcoch bohaté na udalosti mimoriadne i také, ktoré sa opakujú každo-
ročne a patria do rytmu života obce. 
O všetkom píšeme v tomto čísle Ladeckých zvestí.
O požehnaní pamätníka sv. Pavlovi Jánovi II. na Butkove i o Športových hrách zdravotne 
postihnutých okresu Ilava. Dozviete sa, ako skončil školský rok na našich školách i futbalis-
ti Ladiec a Tunežíc vo svojich súťažiach. Píšeme o zasadaniach obecného zastupiteľstva a o 
nádejách na rekonštrukciu materskej školy a rozšírenie a modernizáciu verejného osvetlenia. 
Miesto sa našlo i spomienke na 1. svetovú vojnu a vydarenej hodovej oslave. 
V júli t.r. predseda NR SR vyhlásil na 15. novembra voľby do obecných zastupiteľstiev. V októ-
brovom  čísle Ladeckých zvestí uverejníme mená a charakteristiky kandidátov na poslancov a 
starostu obce a ostatné pokyny k voľbám. 
Príjemnú druhú časť leta čitateľom želá redakcia.

Bohatý 
jún a júl 
v Ladcoch



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti
Ema Zemanovičová

Samuel Kapuš
Richard Letko

Mária Viktória Tomíková

Tešíme sa z nového prírastku v 
obci. Novonarodeným deťom 
prajeme zdravé a šťastné det-
stvo. Rodičom radosť zo svo-

jich potomkov. 

Zomreli
Jozef Rudinský

Jozefína Rudinská
Jozef Kurtiš

Smútime spolu s pozostalými a 
vyslovujeme im sústrasť. 

Jubileá

85 rokov
Anna Koštialiková 
(20. august 1929)

80 rokov
Johana Chovancová 

(29. august 1934)
Ján Prekop 

(20. september 1934)

25. výročie sobáša
Ján Abrahámovský a Ľuba 

rod. Šedíková (12. august 1989)

Ladislav Kalus a Oľga 
rod. Habánková (14. 9. 1989) 

Miroslav Kútny a Dagmar 
rod. Haršániová (16. 9. 1989)

Ivan Melicher a Gabriela 
rod. Češková (30. 9. 1989)

Jubilantom prajeme do ďalšie-
ho života zdravie a spokojnosť.

Požehnanie pamätníka sv. Jána 
Pavla II. na hore Butkov

Slávnosť požehnania pamätníka sv. Jána Pavla II. spojená so sláv-
nostnou svätou omšou sa konala 21. júna t.r. na hore Butkov pri 
monumentálnom kríži v kameňolome Považskej cementárne, a.s..
Pamätník sv. Jánovi Pavlovi II. bol vybudovaný z vďaky za to, ako 
miloval Slovensko a Slovákov. Popri vlastnom národe boli Slováci 
tí, ktorým venoval mimoriadnu pozornosť a prejavoval veľkú pri-
azeň. 
Istou spojitosťou s kameňolomom bola aj skutočnosť, že mladý 
Karol Wojtyla počas okupácie Poľska Nemcami musel ako študent 

pracovať istú dobu v kameňolome. Vo vnútri žulového pamätníka 
na hore Butkov je vložený kameň z tohto kameňolomu v Poľsku. 
Pred slávnosťou požehnania bola na Farskom úrade v Ladcoch 
podpísaná záštita nad miestom požehnania na hore Butkov. V nej 
sa obce Ladce a Beluša spolu s Biskupským úradom v Žiline a Po-
važskou cementárňou Ladce, a.s. zaviazali, že budú dbať o požeh-
nané miesto, zabezpečia slávenie sv. omší na hore Butkov a to v me-
siacoch máj a september. Rovnako sa zaviazali, že budú prispievať 
k tomu, aby sa toto miesto stalo miestom všeobecnej úcty a aby sa 
organizovanie pobožností stalo trvalou tradíciou. 
Na hore Butkov pred začiatkom omše vystúpil s príhovorom gene-
rálny riaditeľ Považskej cementárne Ing. Anton Barcík. 
O 16. hodine sa začala slávnostná sv. omša za účasti Stanislava 
kardinála Dziwisza, krakovského arcibiskupa, ktorý bol aj hlav-
ným celebrantom. Prítomný bol rovnako aj žilinský arcibiskup 
Tomáš Galis a duchovní z okolia a z Poľska. Počas konania omše 
bol požehnaný pamätník sv. Jána Pavla II. Aj tu bol zdôraznený 
jeho blízky vzťah k Slovákom. Celá slávnosť sa niesla v duchu slo-
vensko-poľského priateľstva a porozumenia. Slovenčina sa strieda-
la s poľštinou a aj keď boli vystúpenia prekladané, bolo vidieť, že 
prítomní Slováci či Poliaci väčšine textov rozumejú. 
Slávnostný rámec podujatia dotváralo vystúpenie speváckeho tele-

Modernizácia a 
rozšírenie verej-
ného osvetlenia
Myšlienkou renovácie ve-
rejného osvetlenia v Lad-
coch sa zaoberáme už od 
roku 2007. 
Dnes má však obec najlep-
šie ponuky realizácie toh-
to zámeru. Viaceré firmy 
ponúkajú možnosť splácať 
renováciu verejného osvet-
lenia z úspor elektrickej 
energie, ktorú zabezpečia 
nové led diódové svietidlá. 
Popri výmene svietidiel a 
elektrických rozvádzačov 
verejného osvetlenia by 
sme chceli rozšíriť osvet-
lenie o nové trasy. Mal by 
to byť chodník do Hlože, 
niektoré miesta v Horných 
Ladoch a nové bytovky Za 
kaštieľom. 
V súčasnosti máme v obci 
240 svietidiel, 5 elektric-
kých rozvádzačov a ročné 
náklady na osvetlenie oko-
lo 19 000 eur. 
Obec pri novom spôsobe 
financovania modernizá-
cie a rozšírenia verejného 
osvetlenia nepotrebuje ni-
jaké nové finančné zdroje. 
Všetko sa bude splácať z 
úspor elektrickej energie. 
Doba splátok bude závisieť 
od rozsahu nových trás 
– odhaduje sa na 12 – 15 
rokov. 

Ing. arch. Ján Remo

sa Gospel z Novej Dubnice.  Doprava účastníkov z Ladiec a z Be-
luše bola zabezpečená autobusmi. Aj celá organizácia v patronáte 
Považskej cementárne bola pripravená a uskutočnená vynikajúco. 
Pri takom počte účastníkov a v takom náročnom teréne to bol ob-
divuhodný výkon. 
Na záver nasledovala obhliadka pamätníka a celého pútnického 
miesta. Vo vzájomných rozhovoroch si prítomní vymieňali dojmy 
a pocity z práve prežitej udalosti. Celkovú slávnostnú atmosféru 
podčiarkovala prírodná výnimočnosť miesta a krásny výhľad do 
údolia Považia. Človek mal skutočne pocit, že sa nachádza kdesi 
medzi nebom a zemou. 

Ing. arch. Ján Remo



Snaha zatepliť Materskú školu
Obec Ladce sa pokúša získať z environmentálneho fondu do-
táciu na zateplenie objektu Materskej školy. 
Maximálna výška podpory je 200 000 eur a maximálna miera 
podpory je 95 % z oprávnených nákladov projektu. Zateple-
ním obvodového plášťa sa dosiahne asi 40 %-ná úspora ener-
gie. 
V súčasnosti sme dali spracovať projektovú dokumentáciu a 
dokumentáciu žiadosti o dotáciu. Žiadosť spolu s projektovou 
dokumentáciou a stavebným povolením musí byť predložená 
na environmentálny fond do 31. júla 2014.   

Ing. arch. Ján Remo

Júnové zasadania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa 
v Ladcoch zišlo 19. júna 
2014. 
Celkom 8 poslancov prero-
kovalo a schválilo niekoľko 
dôležitých otázok pre chod 
obce. 
Schválili mesačný príspevok 
obce na výstavbu kostola vo 
výške 500 eur. Príspevok sa 
bude poukazovať od januá-
ra 2015.
Rovnako schválili rekon-
štrukciu verejného osvetle-
nia obce výmenou jestvuj-
úceho osvetlenia za led 
svietidlá. 
Potom prerokovali a schvá-
lili dlhodobý prenájom 
priestorov v Dome kultúry 
Alexandre Adamcovej.    
Poslanci súhlasili, aby sa 
odkúpil pozemok parc. KN 
556/1 od vlastníka Spoloč-
nosť dcér kresťanskej lásky 
sv. Vincenta z Pauly za cenu 
20 eur/m2 . Výmera bude 
stanovená geometrickým 
plánom. 
Poslanci súhlasili so zníže-
ním poplatku za prenájom 

veľkej sály Domu kultúry 
pre Občianske združenie – 
Kráčanie po vode z Novej 
Dubnice na 100 eur. 
Obecné zastupiteľstvo za-
ujalo stanovisko k správe o 
záverečnom účte a celoroč-
nom hospodárení obce za 
rok 2013 a rozhodlo použiť 
prebytok nasledovne:  tvor-
ba rezervného fondu 3 472 
eur, kapitálový účet obce vo 
výške 31 248,11 eur. 
Na záver zasadania schválili 
návrh na úpravu rozpočtu 
č. 5 na rok 2014.
Poslanci zasadali aj 25. júna 
2014. Prerokovali jediný 
bod a schválili rekonštruk-
ciu Materskej školy (píšeme 
o tom aj v inom článku toh-
to čísla Ladeckých zvestí).  
Aj zasadanie 26. júna 2014 
malo na programe jediný 
bod – schválenie členov 
Rady školy pri Materskej 
škole v Ladcoch. Ako zá-
stupcov obce určili do Rady 
školy Dominika Koštialika, 
Gabrielu Melicherovú a Ing. 
Petra Bračíka.

Záverečné učňovské skúšky
Odborné učilište inter-
nátne organizovalo v 
školskom roku 2013-2014 
záverečné učňovské skúš-
ky. 
Skúšky boli v dňoch 17. 
júna – 20. júna 2014.
Ku záverečným učňov-
ským skúškam pristúpilo 
v tomto školskom roku 
41 úspešných absolven-
tov tretieho ročníka našej 
školy, z toho 4 murári, 6 
maliarov, 6 zámočníkov, 
3 stolári, 3 záhradníci, 10 
žiakov z odboru služby a 
domáce práce a 9 žiakov z 
odboru obchodná prevád-
zka a príprava jedál. 
Skúšobné komisie skon-
štatovali, že všetci títo ab-
solventi zvládli úspešne 
záverečné učňovské sk-

úšky a mohli tak prevziať 
svoje výučné listy z rúk 
triednych učiteľov na sláv-
nostnom odovzdávaní vý-
učných listov dňa 20. júna 
t.r.. Slávnostného odo-
vzdávania výučných listov 
sa okrem vedenia školy 
každoročne zúčastňuje aj 
starosta obce, ktorý aj ten-
to rok odmenil 6 najlep-
ších absolventov vecným 
darom. Boli to nasledovní 
absolventi: Martin Bednár, 
Peter Bobola, René Švaňa, 
Miroslav Miškech, Tatiana 
Zlatošová, Jana Ševčivová a 
Simona Gajdošová. Riadi-
teľom školy boli odmene-
ní: Mário Baláž, Drahomír 
Kardoš, Renáta Hrušková a 
Monika Jáňová. 

Anna Veličová

Hody 2014 sa v Ladcoch vydarili
Čoraz viac občanov Ladiec a okolitých obcí sa zúčastňu-
je na akciách poriadaných kultúrnou komisiou obecné-
ho zastupiteľstva. Tak vyznela aj hodová slávnosť 20. júla 
t.r. pri Dome kultúry.

Pomáha tomu aj pekné počasie, ktoré v posledných ro-
koch tieto podujatia sprevádza. Pravdaže, pekné počasie 
nestačí. Dôležitý je um, fantázia, organizačné schopnos-
ti a pestrý nápaditý program vyhovujúci väčšine obča-
nov. 
Hodové slávnosti 2014 mali bohatý program počnúc 
koncertami hudieb, cez atraktívnych sokoliarov a ďal-
šieho programu po futbalové zápasy. K tomu atraktivi-
ty pre deti, stánky a občerstvenie vrátane poľovníckeho 
gulášu. Do programu vhodne zapadol koncert hudobnej 
skupiny Kortina. 
Spokojní účastníci sa tešia na ďalšie podujatia, ktoré 
nám pripraví kultúrna komisia. 

(fotozábery sú od Ing. arch. Jána Remu)



Dobre organizované 
športové hry

V minulom roku prevzal v Ilave starosta Ladiec putovný po-
hár na znak toho, že VI. ročník Športových hier zdravotne 
postihnutých detí, mládeže a dospelých sa bude v roku 2014 
konať v Ladcoch.
Organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Lad-
coch už od začiatku roka sa zaoberala náročnou prípravou týchto 
pretekov – športových hier. Prípravný výbor, na čele ktorého stál 
predseda ladčianskej organizácie Milan Rafaj, pristupoval k or-
ganizácii športových hier zodpovedne, čo sa odrazilo na samot-
nom priebehu 20. júna t.r. v areáli TJ Tatran cementáreň.  
Na hrách privítali vzácnych hostí Ing. Jaroslava Bašku, predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. arch. Jána Remu, sta-
rostu Ladiec, Ing. Štefana Dašku, primátora Ilavy, Jána Prekopa, 
starostu Beluše, Bc. Rastislava Čepáka, poslanca NR SR a staros-
tu Košeckého Podhradia, Ing. Milana Staňu, starostu  Hornej 
Poruby, MUDr. Viliama Cíbika, starostu Pruského a Františka 
Mikolášeka za mesto Dubnica nad Váhom. 
Na športových hrách sa zúčastnili pretekári z okresu Ilava a hostia 
z družobných organizácií. Z organizácie Ilava (35 členov), Nová 
Dubnica (18), Dubnica n/V (27), Horná Poruba (4), Košecké 
Podhradie (16), Pruské (19), Ladce (32). Okrem dospelých pre-
tekárov bolo v Ladcoch aj 15 žiakov zo Špeciálnej školy v Ilave. 

V jednotlivých disciplínach sme zaznamenali tieto výsledky:
Streľba zo vzduchovky muži
1. Bohumil Behanec (Pruské)
2. Vladimír Hriančik (Ladce)
3. Milan Dohňanský (Pruské)

Streľba zo vzduchovky ženy
1. Margita Matuščínová (Dub-
nica nad Váhom)
2. Marta Staňová  (H. Poruba)
3. Vicencia Marušíncová 
(Nová Dubnica)

Trojboj (kop na bránku, hod 
granátom na cieľ, kolky) muži
1. Ján Adamec (Ladce)
2. Jozef Vavrík  (Beluša)
3. Emil Kopšo (Pruské)

Trojboj ženy
1. Štefánia Doršiaková (Nová 
Dubnica)
2. Mária Vlasatá  (Beluša)
3. Zlatica Turská (Ilava)

VI. Športové hry zdravotne postihnutých okresu Ilava v Ladcoch 
sa vydarili po všetkých stránkach – športovej i spoločenskej. 
Prispela k tomu najmä dobrá, premyslená organizácia a obetavosť, 
s akou hry členovia ladčianskej organizácie pripravili. 
Na záver putovný pohár z rúk starostu Ladiec prevzal MUDr. 
Viliam Cíbik, starosta Pruského. VII. ročník v roku 2015 bude 
teda v tejto obci.

48 mladých mužov sa ne-
vrátilo z nezmyselnej vojny
28. júla 1914, teda pred sto rokmi, Rakúsko-Uhorsko 
vyhlásilo Srbsku vojnu, ktorá sa rozrástla dovtedy na 
najstrašnejšie vraždenie národov v dejinách ľudstva. 
Dve konkurenčné skupiny veľmocí zmobilizovali proti 
sebe milióny vojakov. Len Rakúsko-Uhorsko povolalo 7 
800 000 vojakov, z čoho bolo 1 200 000 mŕtvych a viac 
ako 3 milióny ranených. Ako sa vojna chýlila ku kon-
cu povolávali úrady stále starších mužov a hranica veku 
sa posúvala aj nadol. Tak sa mohli stretnúť v zákopoch 
17-roční chlapci so svojimi otcami. 
Ladčianskí a tunežickí regrúti rukovali do 71. trenčian-
skeho regimentu. Regiment sa hrdo bil už od začiatku 
vojny, čo mu vynieslo záplavu medailí a vyznamenaní, 
ale aj obrovské straty na životoch. 
O tri a pol roka sa v Srbskom Kragujevaci ten istý pluk 
so zbraňou v ruke postavil proti odoslaniu na front. 
Vzbura bola potlačená a 44 príslušníkov „drotárskeho“ 
regimentu bolo popravených. Bol medzi nimi aj náš ob-
čan Štefan Eustach Bednárik, ktorého stanný súd ozna-
čil za jedného z organizátorov vzbury. 
Nevieme, koľko mladých mužov z Ladiec a Tunežíc bolo 
povolaných, ale vieme, že 48 sa nevrátilo k svojim rodi-
nám z nezmyselnej vojny. 
V roku 1937 sa zo Slovenskej ligy, obecného zastupi-
teľstva a cementárne  ustanovil výbor na postavenie po-
mníka padlým v 1. svetovej vojne. Zbierka od občanov, 
príspevky obchodníkov, cementárne a samotnej obce 
umožnili, aby o dva roky, 11. júna 1939, pomník umiest-
nený na cintoríne slávnostne odhalili.

Naši malí cyklisti
Že deti predškolského veku 
obľubujú počítače, či iné 
technické vymoženosti, o 
tom niet pochýb. 
Deti ale s radosťou zvládnu 
aj pohybové aktivity ako tu-
ristické vychádzky do príro-
dy, plavecký výcvik, či rôzne 
hry. 
Veľa detí z najstaršej veko-
vej skupiny Materskej ško-
ly – predškolákov chodilo 
do škôlky na bicykli. To nás 
inšpirovalo na usporiadanie 
cyklistického výletu. Po-
vinná výbava bola bicykel, 
prilba, chrániče. Nadšenie 
pre túto aktivitu bolo také 
obrovské ako naše obavy, aby 
sa niečo nestalo (bol piatok, 
13-teho).
Štart našich cyklistov bol z 
MŠ cez dedinu, na most cez 
kanál ku Váhu. Tu sa stretli 

s motorkármi, ktorí im uká-
zali svoje „ťažké stroje“, po-
rozprávali im, ako sa musia 
chrániť pri tomto športe 
proti úrazu, akú obuv a aké 
ochranné pomôcky musia 
mať, čo deti veľmi zauja-
lo. Motorkári nám popriali 
šťastnú cestu a naša jazda 
pokračovala okolo „mŕtve-
ho“  ramena na most v Tu-
nežiciach, popri kanáli okolo 
Základnej školy späť do Ma-
terskej školy. Deti boli úžas-
né. Poskakovali na bicykloch 
v prilbách ako oriešky. Výlet 
sa vydaril a my sme dúfali, 
že sme deťom ukázali, ako 
spojiť pobyt v prírode s po-
hybom. 
Všetkým deťom želáme, 
aby sa im vydaril aj zvyšok 
prázdnin. 

I. Gajdošíková, A. Svádová



Školy hodnotili
27. júna t.r. sa slávnostne zavreli brány našich troch škôl. 
Vedenia spolu s pedagógmi vyhodnotili prácu, ktorú uči-
telia, žiaci i správni zamestnanci vykonali na poli vzdeláva-
nia a výchovy mladej generácie. 
Pozrime sa teda spolu na stručný výpočet práce Materskej, 
Základnej školy i Odborného učilišťa internátneho.

Rok v Materskej škole
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo Materskú školu v 
Ladcoch 74 detí vo veku od 3-7 rokov. S deťmi v 4 triedach pra-
covalo 8 kvalifikovaných učiteliek. Pre vstup do ZŠ sme pripra-
vovali 33 detí. O odklad povinnej školskej dochádzky na zákla-
de odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne požiadali 
rodičia pre 6 detí. 
Počas školského roka sme pracovali podľa Školského vzdelá-
vacieho programu „Poď so mnou spoznávať svet“, ktorý máme 
vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O 
pre predprimárne vzdelávanie. 
MŠ podporuje rozvoj environmentálnej výchovy, ľudových tra-
dícií a estetického cítenia. Preto aj úlohy plnené počas školského 
roku boli prevažne zamerané týmto smerom. Našou snahou je 
vytvoriť podmienky pre všestranný harmonický vývin dieťaťa. 
Preferovali sme zážitkové učenie. Prioritou pre nás je vytvoriť 
deťom prostredie, v ktorom cítia dôveru, šťastie, bezpečnosť a 
samozrejme lásku, pretože s nami trávili väčšiu časť dňa. 
Pobyt deťom v materskej škole sme sa snažili spríjemniť rôzny-
mi kultúrnymi, spoločenskými a športovými akciami. Podarilo 
sa nám vybaviť 2 triedy interaktívnymi tabuľami a inou digi-
tálnou technikou, ktorá nám vo veľkej miere pomáha vylepšiť 
vzdelávací proces. 
Na konci školského roka sme pripravili výlet na minifarmu v 
Lubine, spojenú s turistikou a návštevou Holubyho chaty. S na-
šimi „predškolákmi“ sme sa rozlúčili na otvorených hodinách 
za prítomnosti rodičov. Deťom sme odovzdali vysvedčenia, 
Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, spom-
ienkové darčeky od p. učiteliek. Posledný deň v MŠ sme ukon-
čili „Čarovnou nocou“. Verím, že program, ktorý sme pre deti 
pripravili, zanechal v ich srdiečkach zážitok, na ktorý budú dlho 
spomínať. 
Počas roka prebehla čiastočná rekonštrukcia našej MŠ. Začala 
sa výmenou okien, postupne sa renovuje školský dvor. Touto 
cestou chcem poďakovať p. Števánkovej a p. Mrvovej, ktorých 
zásluhou sa s rekonštrukciami začalo. 
Za pomoc a spoluprácu ďakujem Obecnému úradu v Ladcoch, 
Považskej cementárni v Ladcoch, ZŠ, OUI a tiež všetkým rodi-
čom, ktorí pomáhali pri školských akciách. 
Ďakujem p. učiteľkám, všetkým zamestnancom MŠ, ktorí sa 
podieľali na prevádzke MŠ. 
Všetkým prajem krásne leto, veľa oddychu počas zvyšku prázd-
nin, školákom veľa úspechov, rodičom veľa trpezlivosti. 

Táňa Kukuliašová,
riaditeľka MŠ

Odborné učilište internátne prijalo 55 prvákov
V prvom májovom týždni t.r. bolo v učilišti v znamení prijíma-
cieho konania nových učňov. Do siedmich učebných odborov 
bolo prijatých dovedna 55 nových žiakov. V jednotlivých odbo-
roch budú OUI v budúcom školskom roku navštevovať:
Kuchár (14), Služby a domáce práce (10), Murár (15), Maliar 
(3), Stolár (7), Zámočník (1), Záhradník (5).

V Základnej škole ukončilo 211 žiakov
Školský rok 2013-2014 
zakončili v Základnej 
škole slávnostne za prí-
tomnosti žiakov, uči-
teľov a hostí, medzi 
ktorými bol tradične aj 
starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo. 
V hodnotení riaditeľky 
školy Mgr. Bronislavy 
Majtánovej sa okrem iné-
ho konštatovalo, že počet 
žiakov na konci školského 
roka bol 211, z toho 93 
chlapcov a 109 dievčat. 
1. stupeň navštevovalo 95 
detí a II. stupeň 116 detí. 
Počet tried bol 10 a 2 od-
delenia v školskom klube.
V prospechu žiakov sa vy-
znamenali 48 žiaci, ktorí 
na vysvedčení mali samé 
jednotky. Z matematiky, 
slovenského jazyka, ang-
lického jazyka a dejepisu 
neprospeli 4 žiaci. 
25 žiakov dostalo pochva-

lu triednym učiteľom a 26 
riaditeľkou školy (za vý-
borný prospech a za vzor-
nú reprezentáciu školy). 
Knižnú odmenu dostalo 
44 žiakov (knihy poskytlo 
rodičovské združenie).
Niekoľko žiakov dostalo aj 
pokarhanie triednym uči-
teľom a riaditeľkou školy. 
Zníženú známku zo sprá-
vania však v tomto škol-
skom roku nedostal nikto. 
Riaditeľka školy za celo-
ročnú pomoc škole ďaku-
je poslancom obecného 
zastupiteľstva, starostovi 
obce i pracovníkom obec-
ného úradu. 
Ďakuje aj rodičovskému 
združeniu a jeho pred-
sedníčke Ivane Klobuční-
kovej, školskej rade a jej 
predsedovi Jozefovi Mi-
hálikovi, sponzorom a ro-
dičom, ktorí škole po celý 
rok pomáhali.

Neporušili tradíciu
Zamestnanci Odborného učilišťa internátneho tradične 
každoročne na záver školského roka poriadajú viacdňo-
vé zájazdy do zaujímavých častí našej vlasti. 
V tomto roku v dňoch 26. – 29. júna exkurziu rozšírili o 
poľský Krakov. 
Prvou zastávkou zájazdu bol Slovenský raj, kde absolvovali 
túru na Tomášovský výhľad. Na druhý deň ráno sa prepra-
vili do mesta poľských kráľov – Krakova. Tu si spoločne 
so sprievodkyňou prezreli kráľovské sídlo – hrad Wawel a 
ďalšie pamätihodnosti Krakova. 
Tretí deň exkurzie vyplnila prehliadka soľnej bane vo Vie-
ličke. V posledný deň, cestou domov, sa zastavili v Orav-
skom Podzámku, aby si prezreli výraznú dominantu orav-
ského regiónu Oravský hrad. 
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Vo futbale odštar-
tovali nový ročník

Mužstvo dospelých odoh-
ralo na jar 15 majstrovských 
zápasov. Doma bodovali s 
výnimkou Oslian 1:1 a V. 
Uheriec 0:0 naplno a na-
prázdno nevyšli ani na ihris-
kách svojich súperov, keď 5x 
zvíťazili a 3x tesne prehrali. 
Ich jarná bilancia je 15 zápa-
sov: 10 víťazstiev, 2 remízy 
a 3 prehry pri skóre 26:13. 
Na strelení 26 gólov sa po-
dieľalo 8 hráčov Ladiec a 1 
hráč St. Turej. 9x bol úspeš-
ný Markovič, 6 gólov vsietil 
Kučma, 3 E. Mrážik, po 2 
góly dali Martinka a Sopko a 
po 1 pridali Zábojník, Mojto 
a Zajac. V konečnej tabuľke 
obsadili 7. miesto, keď v 30 
zápasoch 15x zvíťazili, 4x re-
mizovali a 11x prehrali. Zís-
kali 49 bodov pri celkovom 
skóre 42:36. V 5. lige odoh-
rali 7. sezónu a tohtoročné 
umiestnenie je po 5. mies-
te v premierovom ročníku 
2007/2008 najlepším. 

Turisti na horách

Turnaj cementárov
Pri príležitosti Dňa stavbárov sa konal tradičný futbalový tur-
naj zamestnancov. V úvodnom stretnutí nastúpili proti sebe 
Údržba a družstvo Raj-Bal zložené z pracovníkov opravovne 
raj vagónov a baliarne, stretnutie sa skončilo 2:12. V druhom 
zápase si finále vybojovalo družstvo Výroby po víťazstve 6:1 
nad reprezentantmi Lomu a dopravy. V súboji o tretie mies-
to zvíťazila Údržba nad Lomom 5:1 a vo finále zdolal Raj-Bal 
Výrobu 6:4 a stal sa víťazom celého turnaja.             Ing. F. Gach

Hodnotenie uplynulého ročníka
Dorastenci v jarnej časti 
odohrali 10 zápasov, v kto-
rých 6x zvíťazili, 2x remizo-
vali a 2x prehrali pri skóre 
56:11. V celkovej tabuľke 
skončili na 3. mieste so skó-
re 85:32. Najlepším strelcom 
sa stal Martin Kvasnica s 22 
gólmi a v celkovom poradí 
skončil na 2. mieste za M. 
Loduhom zo Streženíc. Za 
ním skončil so 16 gólmi L. 
Prúša. 
Žiaci v 13 jarných zápasoch 
3x zvíťazili, 3x remizovali a 
7x ťahali za kratší koniec. 
Skórovali 15x, ale súperi im 
strelili až 31 gólov. V celko-
vej tabuľke im s 29 bodmi za 
8 víťazstiev, 5 remíz a 13 pre-
hier pri skóre 39:54 patrí 9. 
miesto. Najlepším strelcom 
bol I. Kandráč s 22 gólmi a 
ďalších 7 pridal v drese do-
rastu, ktorý obliekal v závere 
súťaže spolu s L. Češkom a 
M. Rolínom v záverečných 
kolách.                  Ing. F. Gach

Príprava na nový ročník
Mužstvo dospelých začalo 
prípravu na novú sezónu 8.7. 
pod vedením trénera Jakuša. 
O zmenách v kádri je zatiaľ 
hovoriť predčasné. S aktív-
nou činnosťou skončili Janke, 
Koštialik. Markovič si hľa-
dá angažmá vo vyššej súťaži. 
Sopkovi, Mojtovi, F. Prúšovi 
a Kršákovi skončilo hosťova-

nie. Počas letnej prípravy je 
naplánovaných 5 prípravných 
zápasov, jeden z nich už odoh-
rali a N. Dubnici podľahli 1:6. 
Stretnú sa ešte s druholigovou 
Dubnicou n/V, 2x s Ilavou a 
Predmierom. Dorast naďalej 
trénuje pod vedením Ing. Ma-
chalu a žiakov vedie jeho syn 
Jakub.                      Ing. F. Gach

Rozpis majstrovských futbalových zápasov 
ročník jeseň 2014

Turistický oddiel ZO Slovenského zväzu technických športov 
cementáreň Ladce usporiadal dňa 28.6. 2014 turistický po-
chod vo Veľkej Fatre. 
41 turistov + 5 detí sa autobusom doviezlo k horárni Bystré, kto-
rá sa nachádza za obcou Hubová. Odtiaľ sa začala pešia turistika 
výstupom na Tvarožný grúň, potom na Nižné a Vyšné Šiprúnske 
sedlo (1 461 m nm). Zo Šiprúnskeho sedla sa zbehlo do sedla 
Vtáčnik (1090 m nm) a odtiaľ bol výstup na Malinô Brdo (1209 
m nm). Z Malinného pokračovala trasa do obce Vlkolínec (718 
m nm). Táto obec je zapísaná vo Svetovom dedičstve Unesco. Z 
Vlkolínca sa unavení ale spokojní turisti prepravili autobusom 
domov. Zážitok z krásnej fatranskej prírody, prechodom 20 km 
a výškovým prevýšením 1001 m, podporilo aj slnečné počasie 
počas celého dňa.                               Ing. Jozef Remo, predseda ZO

Ďalšie číslo LZ
Ďalšie číslo LZ v októbri bude 
obsahovať informácie o komu-
nálnych voľbách, ktoré budú 
15. 11. LZ vyjdú neskoršie (10. 
10.), aby sme mohli uverejniť 
mená kandidátov na poslan-
cov obecného zastupiteľstva a 
starostu. Veľkú pozornosť v ok-
tóbrovom čísle venujeme Pov. 
cementárni, a.s. pri príležitosti 
125. výročia jej založenia.

Tunežický futbal ožil
V zostávajúcich troch stretnutiach mužstvo pokračovalo vo výbor-
nom jarnom výkone, ktorý dotiahli do víťazného konca. Aj napriek 
jedinej prehre sa mužstvo Tunežíc umiestnilo na druhom mieste s 
jednobodovou stratou za víťazom súťaže. Ako správny krok sa uká-
zalo hosťovanie mladých hráčov Prekopa a Melichera z mužstva La-
diec, ktorí priniesli oživenie a rýchlosť na trávnik. Verím, že títo hráči 
sa dostanú do hernej pohody a pomôžu Ladčanom v boji o potrebné 
body. Zároveň musím vyzdvihnúť hráčsku morálku mužstva, ktorá 
bola ocenená - víťaz súťaže Fair Play v III. A triede. Prestávka pred 
začiatkom novej sezóny je krátka a my sa všetci vynasnažíme nadvia-
zať na dobré predošlé výkony.                                      Radovan Hofstädter


