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Rekonštrukcia Materskej školy sa čoskoro začne

Obec Ladce v spolupráci s 
klubom vojenskej histórie 
Červená hviezda Nové Mes-
to nad Váhom, organizuje pri 
príležitosti 70. výročia ukon-
čenia druhej svetovej vojny a 
oslobodenia Ladiec, výstavu 
bojovej techniky oslobodi-
teľskej armády. V rámci výsta-
vy bude na trávnatej ploche 
pri obchode AMV vystavený 
dobový vojenský tábor. V tá-
bore budú dvaja vojaci v do-
bových uniformách Červenej 
armády podávať výklad k vý-
stave. Pri pomníku na križo-
vatke bude stáť čestná stráž, 

Cena zateplenia a výmeny 
okien je stanovená projek-
tovou dokumentáciou na 
208 000 eur. Z toho dotácia 
z Environmentálneho fondu 
bude vo výške 198 000 eur. 
Obec Ladce musí prispieť su-
mou 10 % z celkovej ceny, čo 
predstavuje celkovo 10 000 

Oslavy 70. výročia oslobodenia Ladiec 30.04.2015

eur. Napriek tak vysokej dotá-
cii bude potrebných ešte veľa 
finančných prostriedkov, aby 
sme mohli povedať, že naša 
Materská škola je zrekonštru-
ovaná. Bude potrebná opra-
va strechy, vybudovať plyno-
vé kúrenie a opraviť plot od 
hlavnej cesty. Sú to náročné 

LADECKÉ ZVESTI

dvaja vojaci Červenej armá-
dy. Veniec položia vojaci v 
uniformách československej 
armády. Po vztýčení zástavy 
a položení vencov zaznejú 
čestné salvy.

úlohy, ale budeme sa uchád-
zať o ďalšie dotácie a verím, 
že obecné zastupiteľstvo v 
budúcnosti podporí tieto ak-
tivity a v rozpočte nájdeme 
finančné prostriedky na po-
trebné dofinancovanie obno-
vy Materskej školy.

Na základe žiadosti, ktorá bola predložená Environmentálnemu fondu na zateplenie budov 
a výmenu okien Materskej školy, budeme už čoskoro vidieť, ako sa obnovuje jej vzhľad. 

sprístupnený vojenský   
tábor a výstava
vztýčenie zástavy, štát-
na hymna, báseň
príhovor starostu obce
položenie vencov pri 
pomníku, čestné salvy
koncert dychovej hud-
by Ladčanka

Program: 
18:00 

19:00 

19:10 
19:20 

19:30

Jar 1945

Občania Ladiec i Tunežíc premýšľali, ako 
prežiť posledné dni vojny. Nemecká po-
sádka ubytovaná v škole bola nervózna, 
obchodníci predávali zvyšky tovaru, roľníci 
vychádzali do polí, aby založili úrodu už do 
slobodnej vlasti. Aj cementáreň vyrábala 
cement, ktorý bude tak treba na obnovu 
vojnou zničenej zeme. 
Od polovice apríla do 1. mája 1945 na zá-
padnom Slovensku bojovala 40. armáda 2. 
ukrajinského frontu a v nej aj príslušníci 4. 
rumunskej armády. 
Začiatkom apríla vojská dosiahli Strážov-
ské vrchy, kde sa v priestore Zliechova 
viedli ťažké boje do 10. apríla, kedy bol 
Zliechov - ako prvá obec v okrese - oslobo-
dený.  30. apríla 1945 nad ránom prišli prví 
vojaci oslobodzujúcej armády aj do Ladiec 
a Tunežíc a 1. mája aj ďalší. Ubytovali sa v 
škole, kde zostali tri dni. Niektorí sa zdržali 
až do 8. mája, potom obec opustili a v ško-
le sa mohlo začať vyučovanie. 
Od 10. apríla začali nemeckí špecialisti 
uplatňovať aj v našom regióne politiku 
„spálenej zeme“. Ladčianskú hydroelekt-
ráreň vyradili tak, že demolovali dolnokoč-
kovskú hať a demontovali zariadenie. Na 
konci apríla postupovalo ničenie železnice. 
Zničili koľaje, do vzduchu vyhodili výhybky 
a odvliekli semafory. O štyri dni neskôr sa 
začala rozvíjať najväčšia tragédia v histórii 
Ladiec. V ten deň štyria ladčianski parti-
záni zadržali dvoch nemeckých vojakov. 
Nemecká posádka v Ladcoch ako odvetu 
začala paľbu z ľahkých kanónov na lom 
Butkov. Súčasne väčšie množstvo vojakov 
postúpilo k lomu a na spiatočnej ceste 
podpálilo 34 domov v Horných Ladcoch. 
Potom nemecký veliteľ oznámil ultimá-
tum: ak partizáni nevrátia dvoch nemec-
kých vojakov, za každého z nich zastrelia 
desať občanov. Keď ich v stanovenom čase 
nevrátili, príslušníci špeciálnej nemeckej 
jednotky v Horných Ladcoch zadržali 16 
náhodne prechádzajúcich mužov. Ďalších 
štyroch vyviedli z domov. Dňa 16. apríla 
odviedli dvadsať zajatých mužov do ce-
mentárne, kde ich príslušníci vojenskej 
jednotky ADJ 14055 PK DR o 16 hodine 55 
minúte pištoľami do tyla zastrelili. Prepus-
tili iba 80 - ročného Ondreja Ráca.

Jar 1945 prišla tak, ako každá pred-
chádzajúca. A predsa bola iná, ako 
ktorákoľvek predtým.

Foto: Bc. Miroslav Lipták

Foto: Bc. Miroslav Lipták



Tomáš Stopka
Michal Mihálik

Daniela Bystrická
Timotej Tarek

Blahoželáme rodičom k prí-
rastku do rodiny a deťom že-
láme šťastné a zdravé detstvo. 

Štefan Kubran - 86
Marian Juhoš - 64
Anna Bašková - 89

Smútime nad úmrtím našich 
spoluobčanov, ktorí nás na-
vždy opustili. Pozostalým vy-
slovujeme úprimnú sústrasť. 

85. rokov
Mária Martináková 

(11. apríla 1930)
Mária Machovičová 

(21. mája 1930)

80. rokov
Pavel Cibiček (10. 4. 1935)

Anna Margušová 
(23. mája 1935)

Jozef Rafko (27. mája 1935)

25. výročie sobáša
Jozef Mikuška a Ľubica, rode-
ná Faturíková (21. 4. 1990)

Eduard Pesničák a Oľga, 
rodená Zahradníková 

(28. apríl 1990)

V minulom čísle sme medzi naro-
denými deťmi nesprávne uviedli 
meno Eliška Ďurišová. Správne 
má byť Eliška Bebiaková. Za chy-
bu sa ospravedlňujeme.

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Obecné zastupiteľstvo v januári a februári

Potom sa poslanci zaoberali otázkou 
dlhodobého nájmu pozemkov pod 
garáž. 
Starosta informoval o prijatí Or-
ganizačného poriadku Obecného 
úradu v Ladcoch. V ďalšom bode 
rokovania poslanci zamietli žiadosť 
Rodičovského združenia ZŠ o spon-
zorský dar na pokrytie výdavkov za 
poriadaný ples. V pripomienkach a 
návrhoch poslancov odznelo naj-
skôr oznámenie D. Koštialika, že v 
spolupráci so zainteresovanými sa 

Zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 15. januára 2015 sa konalo za účasti 
všetkých 9 členov a starostu. Vyhodnotili plnenie uznesení z ostatného zasada-
nia a prijali správu hlavnej kontrolórky obce a ekonómky obecného úradu.

Tradičná zbierka na pomoc po-
stihnutým onkologickými choro-
bami sa v Ladcoch konala opäť z 
iniciatívy Základnej školy. Pod ve-
dením vedúcej školského klubu 
Jarmily Gabkovej žiaci Katarína 
Koyšová, Simona Lesayová, An-
drea Letková, Michaela Berkyová, 
Ján Jamrich, Matej Gábel vyz-
bierali v škole a medzi občanmi 
302,58 eur. Ďakujeme organizá-
torom tejto humánnej akcie a ob-
čanom, ktorí na zbierku prispeli.

Narodené deti

Opustili nás

Jubilanti

Oprava

Máju brána sa otvorí ladeckým kotlíkom
Kultúrna komisia už tradične 1. mája organizuje akciu 
„Otvára sa máju brána“. 
Počas prvomájového odpoludnia bude pred DK v Ladcoch hudobný program, 
v ktorom vystúpia dychová hudba Ladčanka, Fonetik a ako hostia vystúpia so 
svojím programom Trombitáši z Lúk. Pri DK bude prebiehať tretí ročník súťa-
že o Ladecký kotlík. Variť sa začne presne na poludnie o 12:00 hod. Nebude 
chýbať občerstvenie, atrakcie pre deti a samozrejme guláše rozmanitých chutí 
a vôní. Tradične v Ladcoch súťažia viacčlenné družstvá, kolegovia, priatelia a 
celé rodiny. Kvalitu gulášu hodnotí odborná porota. Ceny pre víťazov sú skôr 
symbolické, ale počas súťaže panuje výborná priateľská atmosféra a každý si 
odnáša dobrý pocit a krásne zážitky.  Večer o 18:00 hod. bude vo veľkej sále 
Domu kultúry v Ladcoch pripravený koncert skupiny Kysucká vrchárska heli-
gónka. Lístky na koncert Kysuckej vrchárskej heligónky si môžete zakúpiť u Ľ. 
Šedíkovej na OÚ v Ladcoch. Prihlásiť sa na súťaž vo varení gulášu môžete u 
Dominika Koštialika na tel. č. 0905 197 201.                         Dominik KoštialikLZ 02 / 2015     str. 2

Na zasadaní dňa 12. februára 2015 sa zúčastnilo 7 poslancov a starosta obce. Za-
stupiteľstvo vyhodnotilo pripomienky a návrhy poslancov z minulého zasadania.

vypracoval plán kultúrno-spoločen-
ských podujatí v roku 2015 (uverej-
ňujeme na inom mieste tohto čísla 
LZ). Vladimír Chovanec sa spýtal na 
rozširovanie cintorína v Ladcoch. 
Starosta obce oznámil, že vo svojich 
prioritách na rok 2015 má, aby sa 
pripravila projektová dokumentácia 
rozšírenia cintorína. Ing. M. Števan-
ková pripomenula potrebu odbor-
nej kontroly stromov okolo Lúčkov-
ského potoka na Cementárskej ulici. 
(Lipová alej vysadená v marci 1940 

- pozn. redakcie).
Bohumil Turza upozornil na nebez-
pečenstvo hroziace z niektorých 
stromov v Háji (Horné Ladce). Bc. J. 
Abrahámovský predniesol pripom-
ienky občanov, že pracovníci firmy 
Pedersen, a.s. nevracajú smetné 
nádoby na svoje miesta. Starosta 
obce potom informoval poslancov o 
priebehu prác na stavbe kanalizácie 
a vodovodu v obci. Ing. Ján Barták, 
ktorý pracoval pre stavebný úrad 
Ladce skončil túto prácu 28. 2. 2015.

Dozvedeli sa, že arborista Kuliha 
prezrel stromy pozdĺž Lúčkovského 
potoka na Cementárskej ulici. Podľa 
jeho posúdenia sa potom so stroma-
mi naloží. Arborista rovnako prezrel 
ohrozujúce stromy v Háji a odpo-
ručil ich výrub. Lesné pozemkové 
spoločenstvo po upozornení výrub 
uskutočnilo. Obecný úrad umiestnil 
okolo kontajnerov na odpad pri cin-
torínoch písomné upozornenie, že 
priestor je monitorovaný kamerami. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie správu hlavnej kontrolór-
ky obce za rok 2014 a za uplynulý 
čas roku 2015. Starosta obce potom 
predložil návrh Všeobecne záväz-
ného nariadenia o ochrane ovzdu-
šia pred znečisťujúcimi látkami a o 
poplatkoch za znečisťovanie. Návrh 
VZN dostane každý poslanec a bude 
uverejnený na webovej stránke 
obce. V ďalšom bode rokovania sa 
poslanci venovali zriadeniu komisie 
na ochranu verejného záujmu pri vý-
kone verejných funkcionárov obce. 
Podľa ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. je funkcionár povinný do 31. 

marca podať písomné oznámenie za 
predchádzajúci rok. Poslanci zvolili 
komisiu: Bc. Beata Kolenová, pred-
sedkyňa, Ing. Peter Bračík, Ing. Mo-
nika Števanková, členovia. Potom 
starosta obce informoval poslancov 
o zriadení komisie pre životné pro-
stredie, ktorá bude mať na starosti 
separovaný zber, kompostovanie, 
starostlivosť o životné prostredie, ve-
rejnú zeleň, čierne skládky, posudzo-
vanie stromov na výrub, určenie výš-
ky poplatkov za komunálny odpad. 
Poslanci so zriadením súhlasili a zvo-
lili komisiu: Ing. Monika Števanková, 
predsedníčka, Ľubica Šedíková a 
Alena Suchárová, členky. Obecné za-
stupiteľstvo po prehodnotení schvá-
lilo nájom za využívanie priestoru v 
Dome kultúry hudobnou skupinou 
Fonetik na 15 eur za mesiac s tým, že 
hudobná skupina poskytne 3 kon-
certy ročne pre akcie obce zdarma. 
Zástupca Lesov SR, š.p. Ing. Jaroslav 
Melicher informoval, že na základe 
nových skutočností sa zvýši výška 
nájmu za užívanie lesov obce Ladce. 
Nasledovali pripomienky poslancov. 

Bohumil Turza upozornil, že v Hor-
ných Ladcoch vplyvom silného vetra 
dochádza k spájaniu vodičov vzduš-
ného elektrického vedenia a potom 
k výpadku elektriny v tejto lokalite. 
K tomu sa pripojil D. Koštialik, ktorý 
navrhol, aby sa dal podnet na Stre-
doslovenskú energetiku, a.s.. Ing. 
Števanková informovala, že obec 
nemá vypracovaný komunitný plán 
sociálnych služieb, ktorý je podkla-
dom na čerpanie dotácie. František 
Meliš sa spýtal, či prišli ponuky na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Starosta obce odpovedal, že oslovil 
spoločnosti Imao elektric, s.r.o. Po-
važská Bystrica, Slovenské elektrár-
ne, a.s., Bratislava a Stroje, s.r.o., Li-
ghting division, Bratislava. Prvé dve 
spoločnosti požadujú urobiť počia-
točný audit, na základe neho urobia 
cenovú ponuku. Spoločnosť Stroje, 
s.r.o. Lighting division, Bratislava by 
všetko urobili vo vlastnej réžii. Ceno-
vú ponuku dajú na základe obhliad-
ky obce. Na záver starosta informo-
val, že stavebný úrad pre našu obec 
bude vykonávať obec Beluša. 

Deň narcisov 2015



Kostol už pod strechou
Stavba nového kostola v Ladcoch pokračuje v súlade 
s časovým plánom.

Všetci, ktorí prechádzate okolo 
novostavby kostola ste si všimli, 
že oceľová konštrukcia strechy 
je pokrytá plechom a uzatvára 
priestor hlavnej lode. Je to len 
jedna z mnohých vrstiev stre-
chy kostola. Konečný vzhľad 
strechy dodá až plechová kryti-
na od spoločnosti Prefa. Pries-
tor oceľovej konštrukcie vyplní 
tepelná izolácia a spodnú časť 
oceľovej konštrukcie zakryje 
sadrokartón. 
Okrem prác na zakrytí strechy 
kostola pokračujú práce vo vnú-
torných priestoroch zázemia 
kostola. Sú dokončené práce na 
rozvodoch vody, elektroinštalá-
cie, plynoinštalácie a kanalizá-
cie. Pripravujú sa omietky a na-
pojenie kostola na obecnú vodu. 
Spoločnosť Váhostav prisľú-
bila, že do konca marca bude 
vybudovaná kanalizácia pred 
kostolom a zároveň k bytovému 
domu č. 155. Po dokončení ulo-
ženia kanalizácie budú v ďalších 
mesiacoch pokračovať práce na 
úpravách územia pred kostolom 
a príprava na položenie dlažby 
pre prístupové chodníky. Naj-
vyššia finančná náročnosť nás 
čaká na záver výstavby v súvis-

losti s interiérovými prácami a 
vybavením kostola. 
V ďalšom období bude dôležité 
zvládnuť financovanie ďalšieho 
postupu výstavby kostola. Zloži-
té pomery financovania potrieb 
obce a aj farnosti zatiaľ nepred-
pokladajú finančné krytie stav-
by formou úveru. Hlavné zdroje 
na výstavbu poskytuje Nadácia 
Agapa, ktorá vznikla z iniciatívy 
Považskej cementárne, a.s.. Tá 
prostredníctvom nadácie Agapa 
je aj hlavným sponzorom vý-
stavby kostola v Ladcoch. 
Už v súčasnom období priebe-
hu výstavby nového kostola tak 
občania Ladiec ako aj okoloid-
úci majú možnosť vidieť kon-
túry hlavného centrotvorného 
objektu budúceho centra našej 
obce. 
O duchovných aktivitách v Lad-
coch v súvislosti s výstavbou 
nového kostola a vyhliadkovej 
terasy na hore Butkov je infor-
movaný aj t. č. vo svete veľmi 
populárny pápež František. O te-
jto skutočnosti informujeme na 
inom mieste. 

Ing. Jaroslav Koyš

Foto: Bc. Miroslav Lipták

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili nášho spoločného stretnutia 
s Priateľmi Zeme. Vďaka patrí hlavne dobrovoľníkom z radov spo-
luobčanov, ktorým nie je jedno, ako nakladáme v súčasnej dobe s 
odpadmi v našej obci. Na stretnutí, počas ktorého padlo množstvo 
otázok a odpovedí, zostalo však ešte veľa nezodpovedaného. Nikto 
však nečakal, že tento vážny problém vyriešime na jednom stretnutí. 

Potrebujeme sa opäť stretnúť a poznať Váš názor na otázky: 
• Čo by sme mali spraviť, aby sme dokázali zvýšiť množstvo sepa-
rovaného odpadu?
• Ako si Vy predstavujete odvoz odpadov z našej obce?
• Aké zberné nádoby by mali byť v našej obci?
Píšte na adresu starosta@ladce.sk alebo komentáre na       . Váš ná-
zor nás zaujíma. Verím, že na ďalšom stretnutí nájdeme odpovede 
na tieto otázky. Tešíme sa a termín ďalšieho stretnutia bude uverej-
nený na našej web stránke obce.

Nízka účasť na referende
Celoštátne referendum o ochrane detí a rodiny, ktoré sa 
konalo 7. februára 2015 zaznamenalo v Ladcoch účasť 
občanov približne rovnakú, ako na celom Slovensku, asi 
22 %.
V Ladcoch (celá obec a Horné Ladce) bolo zapísaných 
1 717 oprávnených voličov. Zúčastnilo sa 369.
V Tunežiciach z 388 oprávnených voličov prišlo vyjadriť 
svoj názor 98 občanov.
Referendum pre nízku účasť bolo neplatné.
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Verejné zasadnutie komisie životného prostredia

Separovaný zber v roku 2014
Separovaný zber a spraco-
vanie takto získaných komo-
dít je najoptimálnejšia cesta 
akou ľudstvo v súčasnosti 
rieši problém uskladňovania 
spracovateľného komunálne-
ho odpadu. 
V minulom roku sme v obci 
zaznamenali nárast niekto-
rých zbieraných druhov, u 
niektorých - v porovnaní s ro-
kom 2013 - pokles. 

Výsledky zberu v roku 2014:
papier a lepenka (8,53 t), sklo 
(18,30 t), elektroodpad 
(4,62 t), batérie a akumuláto-
ry (0,14 t), plasty (8,00 t - v roku 
2013 bolo 16 ton), kovy (3,13 t), 
biologicky rozložiteľný od-
pad (9,00 t), opotrebované 
pneumatiky (1,74 t).
Na skládku sa odviezlo 543 
ton komunálneho odpadu a 
16 ton zmiešaných odpadov.

Váhostav uznal pripomienky obce
Výstavba kanalizácie je v plnom prúde. Spôsob výstavby a 
stav miestnych komunikácií ma prinútili napísať otvorený 
list generálnemu dodávateľovi stavby firme Váhostav.

Mnohí v vás mali možnosť si tento list prečítať na web stránke 
našej obce. Na základe tohto listu sa firma Váhostav „rozhýba-
la“ a našla si čas na rozhovor za prítomnosti pracovníka, ktorý 
vykonáva stavebný dozor pri prácach na kanalizácii. Boli uzna-
né naše oprávnené námietky na kvalitu zásypového materiá-
lu na hlavnej ceste v Tunežiciach ako aj v Ladcoch na ulici ku 
kanálu. Bola prisľúbená výmena vrchnej vrstvy v týchto pro-
blémových úsekoch, zasýpanie poškodených úsekov, čistenie 
hlavnej cesty a pri priaznivom počasí dočasné zaasfaltovanie 
hlavnej cesty. Súčasne nám bol doručený harmonogram prác 
výstavby kanalizácie a vodovodu v Ladcoch a Tunežiciach, kto-
rý je zverejnený na web stránke našej obce. 
Prioritou obecného úradu bude dozerať nielen na priebeh vý-
stavby, ale aj na udržiavanie čistoty miestnych komunikácií. 
V prípade oprávnenej nespokojnosti občanov na priebeh vý-
stavby budeme tlmočiť vaše požiadavky dodávateľovi stavby. 
Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce

Foto: Bc. Miroslav Lipták
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Poľnohospodárske družstvo Košeca, a.s., stredisko Ladce, jeho pracovníci zasiali a zobra-
li plánované plodiny a dosiahli priemerné až dobré úrody. Združenia urbárnikov a Lesné 
družstvá v Ladcoch a Tunežiciach prešli organizačnými zmenami, čo ich však neobmedzilo 
v ich štandardnej činnosti. Vedúci týchto hospodárskych subjektov Vladimír Chovanec, Ru-
dolf Hriadel a Vladimír Kvasnica nám o činnosti poskytli informácie, z ktorých vyberáme.

Poľnohospodárske družstvo Košeca, stredisko Ladce

Združenie urbárnikov a Lesné družstvo v Tunežiciach

Lesné a Urbárske 
pozemkové spolo-
čenstvo v Ladcoch

V roku 2014 bola pšenica 
ozimá zasiata na 105 hektá-
roch v Rúbanici a Horekončí 
a priniesla priemernú úrodu 
5,5 tony z hektára. V Rudin-
kách a Dužinách spolu na 40 
hektároch bola zasiata cuk-
rová repa, ktorá sa urodila v 
priemere 79 ton z hektára a 

Združenie urbárnikov, p. s. a 
Lesné družstvo, p. s. v Tuneži-
ciach plnilo úlohy, ktoré boli 
zamerané na právne uspo-
riadanie vlastníctva k časti 
lesného majetku. Parcele vo 
vlastníctve L.D., p. s., kde je 
dobývací priestor kameňolo-
mu Doprastavu, a.s., Žilina sú 
v súdnom konaní o určenie 
vlastníckeho práva. Obe spo-
ločenstvá toto súdne jedna-
nie vo veci vlastníctva značne 
finančne zaťažovalo. 
Ďalej sme sa zamerali na úlo-
hu, ktorá bola sledovaná po 
celý rok, a to sú stromčeky vy-
sadené v lese na ploche, ktorá 
bola vyťažená a pripravená na 

Medzi prvoradé povinnosti 
Lesného družstva a Urbár-
skeho spoločenstva v Lad-
coch patrilo do februára 2014 
pretransformovanie, prechod 
registrácie spoločenstiev na 
spoločenstvá s právnou sub-
jektivitou na základe Zák. č. 
97/2013 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách, vydaného 
Slovenskou republikou. Touto 
zmenou zákona sa zmenili aj 
názvy spoločenstiev na Lesné 
pozemkové spoločenstvo a 
Urbárske pozemkové spolo-
čenstvo.m V jarných mesia-
coch sa rozmiestnili lapače na 

dosiahla cukornatosť 15,5 %. 
Kukuricu na siláž vysiali na 
honoch Za priekopy, Kráčiny, 
U brvna, na Doline a v Dlhých 
dieloch. Urodilo sa 30 ton z 
hektára. Celá produkcia ku-
kurice na siláž sa predala na 
výrobu bioplynu. 
Trvalé trávnaté porasty Za Vá-

výsadbu a tiež plocha na po-
zemku pri Váhu, kde sme sa 
rozhodli pokusne pestovať sa-
denice vianočných stromče-
kov. Okolie týchto vysadených 
mladých stromčekov sa muse-
lo obkášať, natierať proti ohry-
zu lesnou zverou a pri Váhu 
po výsadbe aj zavlažovať v 
období veľkého sucha. Úlohy 
v ťažbe dreva na vyznačených 
plochách v lese vykonávali 
zmluvne dohodnuté kolektívy 
pilčíkov a približovacej techni-
ky. Takto organizované práce 
v lese vždy výbor kontroloval 
a prijímal také opatrenia, aby 
priestor po ťažbe bol uprata-
ný a palivové drevo odpreda-
né záujemcom - najskôr čle-

ochranu ihličnatých stromov 
proti kôrovcovi podkôrnemu. 
Počas roka sa postupne vyťa-
žili stromy napadnuté kôrov-
com spolu 243,51 m3 dreva, 
ktoré sa predali. Práce pokra-
čovali vykášaním trávy v mla-
dých porastoch, znášaním na 
kopy a natieraním stromov 
proti ohryzu lesnou zverou v 

hom, Dehetník a v Ladeckej 
doline sa využili na výrobu 
sena a senáže pre živočíšnu 
výrobu. V komplexe Poľno-
hospodárskeho družstva Ko-
šeca, a.s. sa choval dobytok 
výlučne pre výrobu mäsa. 
Bolo to 850 kusov oviec a 400 
kusov hovädzieho dobytka.

nom spoločenstiev. 
Lesná stráž sledovala v obdo-
bí letných horúčav les aj pro-
ti požiaru, ktorý vždy hrozí v 
takomto období a tiež pohyb 
osôb v lesnom poraste s tým, 
aby nepoužívali otvorený 
oheň a nefajčili. Členovia vý-
boru prejednávali na mieste 
ukladanie hlinito-kamenitého 
odpadu zo zvršku železničnej 
trate vyvážaného do priestoru 
kameňolomu. Tento odpad a 
miesto jeho ukladania bol so 
zástupcami Odboru životné-
ho prostredia v Ilave označe-
ný za nezákonný, avšak štát-
na správa sa v tomto prípade 
nevyjadrila podľa požiadavky 
pozemkového spoločenstva.

Kamennej, Dielci, Bukovine, 
Pod Bukovinou a Háji. Počas 
vykášania odpracovalo za 19 
dní 1 340 hodín 13 osôb. Po 
skončení prác v lese sa pre-
sunuli do ovocného sadu. 
Bolo potrebné pokosiť trávu, 
pohrabať a nanosiť na kopu. 
Prác sa zúčastnilo 9 osôb a za 
7 dní odpracovali 448 hodín.

Cementáreň a stav 
životného prostredia
Považská cementáreň, a.s. podáva 
každoročne informáciu o vplyve pre-
vádzky na stav životného prostredia 
v okolí. Vedúci oddelenia životného 
prostredia Považskej cementárne, a.s. 
Ing. Vladimír Ivanka informoval obec 
Ladce, Beluša a Košeca.
Ovzdušie:
V roku 2014 vypustili do ovzdušia z jednot-
livých výrobných zariadení a kotolní spolu 
258 ton tuhých znečisťujúcich látok, pri 
koncentrácii 16,7 mg TZL v 1 m3 spalín z ro-
tačnej pece, čo je polovičná hodnota emis-
ného limitu. Toto množstvo je porovnateľné 
s predchádzajúcim rokom, nakoľko došlo k 
zvýšeniu výroby. Podľa platného zákona o 
ochrane ovzdušia, by mohla cementáreň 
vypustiť v roku 2014 až 997 ton tuhých zne-
čisťujúcich látok. Účinnosť odprášenia tech-
nologických zariadení, ktoré sú odprášené 
účinnými odprašovačmi, je viac ako 90 %. 
Plynné znečisťujúce látky, najmä oxidy dusí-
ka a oxid uhoľnatý vypúšťali podobne ako v 
roku 2013. Koncentrácie tuhých znečisťujú-
cich látok vo vypúšťaných spalinách a vzdu-
chu z komínov a technologických výduchov 
neprekročili polovičné hodnoty zákonného 
limitu. Za vypustené emisie bude do Štát-
neho fondu ŽP zaplatené 184 777 €. 
O aktuálnej situácii pri vypúšťaní emisií z 
komína rotačnej pece je možné sa denne 
presvedčiť na informačnej tabuli monitoro-
vacieho systému, ktorý je pravidelne kont-
rolovaný nezávislou kontrolnou skupinou 
EnviroTeam Slovakia z Košíc. 
Vodné hospodárstvo:
Odpadové vody, vznikajúce v prevádzke sa 
čistia v mechanicko-biologickej čistiarni od-
padových vôd, z ktorej sa vypúšťajú do Lúč-
kovského potoka. V roku 2014 vypustili 105 
475 m3 vôd chladiacich, ktoré sú bez zne-
čistenia a 4 495 m3 vyčistených splaškových 
vôd, s priemerným znečistením BSK5 11,4 
mg/l, pričom povolená koncentrácia zne-
čistenia vo vypúšťaných vodách je 20 mg/l. 
Počas roka nedošlo k žiadnej mimoriadnej 
situácii na úseku vodného hospodárstva. 
Odpadové hospodárstvo:
Považská cementáreň, a.s. Ladce sa stále vý-
znamnou mierou podieľa na zneškodňovaní 
odpadov a tým na znižovaní zaťaženia prí-
rody odpadmi. V roku 2014 v rotačnej peci 
zhodnotili 4 607 ton gumového odpadu 
(pneumatiky a pod.) a 28 521 ton upravené-
ho zmesného odpadu do formy alternatív-
neho paliva. Taktiež v rámci prevencie v boji 
proti BSE v roku 2014 spálili 15 287 ton mä-
sokostných múčok. Proces spaľovania ako aj 
manipuláciu s týmito materiálmi pracovníci 
PCLA zvládli a počas celého roka sa nevy-
skytli závady, ktoré by čo i len mohli ohroziť 
okolie Považskej cementárne, a.s. Ladce. 
Pri využívaní alternatívnych palív sa dodr-
žali všetky právne predpisy a neprekročili sa 
emisné limity, ktoré sú merané nezávislými 
kontrolnými organizáciami ako aj Sloven-
skou inšpekciou životného prostredia.
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Apoštolské požehnanie 
pápeža Františka do LadiecSo. - Rodičovský ples

Pia. - Detský karneval v Dome kultúry v Ladcoch, organizu-
je materské centrum Mimčo, začiatok o 16:00 hod
So. - Fašiangové zabíjačkové špeciality. Kultúrna komisia v 
spolupráci s Obecným úradom pozýva všetkých občanov 
na stretnutie pri domácich zabíjačkových špecialitách a 
ľudovej hudbe. Začiatok od  11:00 hod. pred Domom kul-
túry.
Ne. - Divadelné predstavenie z STV pre deti, divadlo Piki, 
predstavenie Elá Hop, organizuje kultúrna komisia, začia-
tok o 15:00 hod.  
Pia. - Krížová cesta na Veľký piatok cez obec Ladce
So. - Medzinárodné motokrosové preteky v Pit bike v MX 
parku pri Váhu.
So. - Motokrosové preteky v MX parku pri Váhu.
Št. - Oslavy 70. výročia oslobodenia Ladiec a ukončenia 
2. svetovej vojny. V spolupráci s klubom vojenskej histó-
rie Nové Mesto nad Váhom ukážka vojenského dobového 
tábora, výstava zbraní z 2. svetovej vojny, čestná stráž pri 
pamätníku, čestné salvy a položenie venca vojakmi v do-
bových uniformách ČS armády.
Pia. - Ladecký kotlík, od 11.00 hod začne 3. ročník súťaže vo 
varení gulášu. Hudobný program a atrakcie pre deti. 
Pia. - Kysucká vrchárska heligónka. Koncert hudobnej sku-
piny  z Kysúc v Dome kultúry, začiatok 18:00 hod.
Ne. - Deň matiek. Kultúrny program v Dome kultúry. 
Celoslovenské športové hry mládeže odborných učilíšť. 
So. - Svätá omša na hore Butkov.
Pia. - Uvítanie detí do života.
Ne. - Prvé sväté prijímanie.
Ne. - Deň detí a rodiny. Súťaže a hry pre deti. Organizuje 
farská pastoračná rada, kultúrna komisia a materské cen-
trum Mimčo.
Ut. - Nedvědi, koncert Františka a Vojtecha Nedvěda v 
Dome kultúry Ladce.
Ne. - Hasičská súťaž detí na pomocnom ihrisku. Organizuje 
DHZ Ladce.
So. - Sobotné popoludnie pred hodami. Atrakcie pre deti, 
kultúrny program, hudobný program, vystúpenie taneč-
nej country skupiny Colorado, hodová tombola, večer pre-
mietanie filmu. Zábava s HS Fonetik pred Domom kultúry. 
V priebehu dňa na ihrisku futbalový zápas. 
Ne. - Hody - Hasičská súťaž. O 18:00 hod. v Dome kultúry 
„Usmejte sa na nás“ - estrádny, hudobno-zábavný program 
skupiny Eminent, známej zo Senzi TV. V programe pesničky 
z Repete, ľudové piesne, vtipy a imitácie známych hercov.
So. - 71. výročie SNP. Pietna spomienka pri pamätníku II. 
svetovej vojny.
Ne. - Bodka za prázdninami - farský rodinný výlet na Klárku. 
Št. - Hody v Horných Ladcoch. Svätá omša na Skalke.
Ne. - Hody v Tunežiciach. Svätá omša v modlitebni.
So. - Svätá omša na hore Butkov, pri príležitosti sviatku po-
výšenia svätého kríža.
So. - Koncert známej speváckej skupiny - Fragile. Organizu-
je materské centrum Mimčo. 
Pia. - Koyšove Ladce - celoslovenská súťaž v prednese ľú-
bostnej poézie. 
Ne. - Stretnutie s dôchodcami, kultúrny program pri príle-
žitosti Mesiaca úcty k starším. 
So. - Katarínska zábava, poriada farská pastoračná rada.
So. - Svätý Mikuláš, organizuje farská pastoračná rada v 
spolupráci s obcou Ladce a kultúrnou komisiou. 
Št. - Školská besiedka pri jedličke. Žiaci ZŠ pozývajú svojich 
rodičov a starých rodičov na stretnutie pri jedličke.
Št. - Rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roka 
2016 pri Dome kultúry. Od 22:30 hod. diskotéka, čaj, punč, 
varené víno, o 00:30 hod. ohňostroj.
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J.K.: Kedy a pri akej príležitosti sa uskutočnilo vaše 
stretnutie s pápežom?
A.B.: Bolo to 28. januára tohto roku pri príležitosti generálnej 
audiencie v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Na generálnej audi-
encii dostala možnosť zúčastniť sa celá 7-členná poľsko-slo-
venská delegácia, ktorá vycestovala do Ríma z poľského Kra-
kowa. Z Ladiec okrem mňa to bol Mgr. Peter Hort, obchodný 
riaditeľ. Na osobnom stretnutí, po hlavnom programe gene-
rálnej audiencie, sme sa zúčastnili dvaja spoločne s pánom 
Bronislawom Brózdom z Poľska. 

J.K.: Čo bolo hlavnou témou vášho rozhovoru?
A.B.: Pápeža Františka som informoval o doterajších i bud-
úcich duchovných aktivitách súvisiacich s horou Butkov ako 
aj o stavbe nového kostola Božieho milosrdenstva. Pán Bro-
nislaw Brózda doplnil, že s horou Butkov sa spája aj poľsko-
-slovenská iniciatíva na pomoc chudobným v Afrike. Pomoc 
smeruje hlavne na podporu stavebného školstva v Ghane a 
Nigérii, ako aj na pomoc opusteným deťom v Afrike. 

J.K.: Iste nie je vôbec bežná vec byť na stretnutí a ho-
voriť s celosvetovou autoritou akou je súčasný pápež 
František. Čo vám zostalo najhlbšie v pamäti?
A.B.: Najviac sa ma dotkol záver stretnutia, keď ma pápež po 
požehnaní chytil za ruku a pomalým hlasom sa spýtal: „Bu-
dete sa za mňa modliť?“
Veľmi milým prekvapením je aj list, ktorý som dostal v prvej 
polovici marca zo štátneho sekretariátu vo Vatikáne. V po-
vzbudzujúcom liste okrem iného pápež František, informo-
vaný o misijných projektoch a aktivitách, udelil osobitné 
Apoštolské Požehnanie aj mojim spolupracovníkom.

Ešte v minulom roku sa prostredníctvom poľských kňa-
zov dostala prvotná informácia o Ladcoch, v súvislosti 
so stavbou nového kostola Božieho milosrdenstva a du-
chovných aktivít súvisiacich s horou Butkov, aj pápežovi 
Františkovi do Vatikánu. Keďže v Poľsku vznikla iniciatíva 
navštíviť pápeža Františka, porozprávali sme sa s Ing. An-
tonom Barcíkom, ktorý dostal výnimočnú možnosť stret-
núť sa osobne so súčasným pápežom Františkom. Otázky 
položil Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce. 

Bližšie informácie k jednotlivým akciám budú aktualizo-
vané na web stránkach www.ladce.sk, www.faraladce.sk, 
www.zsladce.edupage.org. Informácie a prípadné doplne-
nie sú k dispozícii na tel. čísle: 0905 197 201.
Prehľad v spolupráci s organizáciami pripravila komisia kul-
túry obecného zastupiteľstva.



Poľovníci hľadajú spoločnú 
reč s majiteľmi pozemkov

Upozornil nás, že združenie prešlo niektorými formálnymi zmenami. 
Názov sa zmenil na „poľovnícku organizáciu“, teda súčasný názov je 
Poľovnícka organizácia Bukovina Ladce. Revír sa nezmenil, má 2 680 
hektárov a je v chotári Ladiec, Tunežíc, Podhoria a Hlože. 
Organizácia má v súčasnosti 32 členov. Vo výbore František Letko od-
stúpil z funkcie podpredsedu pre chorobu a podpredsedom sa stal 
Dominik Koštialik.
Poľovníci sa sťažujú na zvýšený výskyt pytliakov a na problémy s 
ničením porastov súkromných pestovateľov i družstva. Hospodár 
organizácie k tomu zaujal stanovisko, ktoré je iste aj stanoviskom 
všetkých členov: Nikto nebráni majiteľom pozemkov, aby nepesto-
vali poľnohospodárske plodiny na svojich políčkach. Treba však vy-
svetliť, že poľovníci sú dobrovoľná organizácia a nie strážcovia týchto 
pozemkov. V zákone stále platí, že takýto pozemok, na ktorom spra-
vila zver nejaké škody, musí byť dostatočne ohradený. Aspoň túto 
základnú vec by mohli majitelia týchto pozemkov vedieť. Vytratila by 
sa tak zbytočná polemika o tom, kto má pravdu, vytratili by sa oho-
várania a nenávisť občanov voči poľovníkom, ktoré často končia vul-
gárnymi nadávkami. Chápeme, koľko námahy stojí týchto ľudí niečo 
dopestovať na svojich pozemkoch, žiaľ, nemôžeme im pomôcť. Na 
týchto miestach sa poľovná zver nemôže ani plašiť, ani loviť, pretože 
sú to miesta na okraji obce, medzi rodinnými domami, kde prioritou 
je zákon o love zveri a zákon o zbraniach. Poľovná zver patrí štátu. 
Poľovníci sú iba vykonávatelia zákonov, nariadení, vyhlášok a mno-
hých ďalších vecí, ktoré s tým súvisia. Poľovnícka organizácia na svoju 
činnosť nedostáva nijaké finančné dotácie. Teda nijaké peniaze na lie-
čivá pre zver, na jadrové a objemové krmivá, pre psov a na bezpočet 
iných potrieb, ktoré je treba na činnosť PO Bukovina. Myslím si, že 
dobrá novina pre vlastníkov pozemkov a samozrejme i pre poľovní-
kov je, že vedenie Poľnohospodárskeho družstva pripravuje elektric-
ké oplotenie pozemkov v podhorských oblastiach. Z tohto hľadiska 
by sa poľovná zver nedostala k spomínaným pozemkom, ktoré ob-
hospodarujú ich majitelia.  
Minulý rok veľké plochy PD Košeca boli obsiate kukuricou. Poľov-
ná zver, hlavne diviačia, tieto lokality takmer vôbec neopúšťa. Väč-
šiu časť roka trávila v týchto plodinách a robila doslova „výpady“ na 
súkromné políčka obyvateľov.  V týchto lokalitách majú jednoducho 
všetko, čo potrebujú na prežitie, či je to pokoj, voda a hlavne dosta-
točné množstvo krmiva. To je dôvod, prečo sa do lesa ani nevracajú.  
Veríme, že v budúcnosti sa táto situácia zmení k lepšiemu a veríme, že 
aj rozhnevaní majitelia pozemkov nájdu spoločnú reč s poľovníkmi.

O činnosti poľovníckej organizácie Bukovina nás in-
formoval jej hospodár Vladimír Češko. 

Slávnostné stretnutie ku dňu učiteľov

Dôležité zmeny v materskom centre

Školst vo

V slávnostnom prejave starosta obce Ing. Jaroslav Koyš zdôraznil ne-
zastupiteľné miesto učiteľa  v spoločnosti. K prítomným učiteľom sa 
prihovorili aj riaditeľky oboch škôl. Všetci prítomní sa zapísali do pa-
mätnej knihy ZPOZ. Pozvaných potešilo, že obec na nich nezabúda, 
že si cení ich veľký podiel na výchove a vzdelávaní ladčianskej mladej 
generácie. 
Na slávnosti starosta udelil Márii Liptákovej a Branislavovi Liptákovi, 
ktorí pôsobili v Ladcoch od roku 1962 a pozitívne ovplyvňovali peda-
gogický a kultúrny život, pamätnú plaketu. Také isté uznanie dostala 
učiteľka pôsobiaca v Ladcoch od roku 1955, Nadežda Ištvániková. 
Plaketu jej odovzdali na tohoročnom rodičovskom plese.

Popri výmene okien budeme maľovať vnútorné priestory. 
Rovnako sa bude upravovať časť, kde deti mávajú výtvarné 
krúžky (meniť podlaha i nábytok). Po dokončení úprav tejto 
časti priestorov vytvoríme keramickú dielňu, kde bude profe-
sionálna keramická pec, hrnčiarsky kruh, nástroje a potreby na 
vytváranie dekoratívnych i úžitkových keramických výrobkov. 
Po skompletizovaní keramickej dielne otvoríme keramický kr-
úžok, ktorý budú môcť navštevovať deti z Materskej i Základ-
nej školy. 
Teraz ďalej pokračujú krúžky pre deti: tanečný, výtvarný, ang-
ličtina a jumping pre deti. 
Aj pre dospelých ponúkame cvičenie pre seniorov a jumping 
pre dospelých.                                                           Ing. Ivana Mrvová

Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a Zbor 
pre občianske záležitosti pozvali na slávnostné stretnutie 
pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógov z Materskej a Zá-
kladnej školy v Ladcoch.

Činnosť Mimča sa v najbližšom čase čiastočne obmedzí, 
pretože sa bude prerábať, maľovať, upravovať vnútorné 
priestory, prirábať keramická dielňa. Napriek tomu sa bu-
deme snažiť, aby krúžky pracovali podľa harmonogramu, 
ale zrejme nie vždy sa to podarí. 
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Foto: Bc. Miroslav Lipták

Foto: Ing. I. Mrvová

Fašiangové zabíjačkové špeciality 2015

Prítomní hostia si mohli pochutiť na kapustnici, zabíjačkovej kaši, 
podbradku, pečienke, pečenej domácej klobáske a domácej tlačen-
ke. Nechýbal ani tradičný punč, varené víno a voňavý čaj. Atmosféru 
fašiangov dotvárala ľudová cimbalová muzika, Ladecká dychovka a 
čerstvé šišky, ktoré pripravili kuchárky zo Základnej školy v Ladcoch. 
Sobotné pekné počasie bolo ako stvorené na akciu takéhoto dru-
hu. Opäť bola príležitosť na osobné stretnutie ľudí a veľakrát aj na 
úprimné podanie rúk. Organizátori neskrývali spokojnosť s priebe-
hom akcie a ako každý rok počas hodnotenia konštatovali, že „na 
budúci rok musíme pridať“. Pochúťky ako podbradok, pečienka, kaša 
a kapustnica boli pripravené z cca 200 kg mäsa, k tomu sa minulo 80 
ks tlačenky, 300 klobás a 120 l kapustnice. Odhadnúť množstvo pri-
pravovaných špecialít je veľmi náročné preto, že nikto dopredu ne-
vie odhadnúť, koľko príde ľudí a aké veľké nádoby si prinesú. Preto 
sa ospravedlňujeme tým, ktorým sa nejaká pochúťka neušla. Vďaka 
patrí všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii, ale aj všetkým, ktorí 
svojou prítomnosťou prispeli k dobrej atmosfére a tým pomáhajú 
tvoriť kultúrne a spoločenské dianie v Ladcoch. 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, kde pripravíme aj ukážku pravej 
domácej zabíjačky.                                                              Dominik Koštialik

V sobotu, 14.02.2015, pripravila kultúrna komisia spolu s 
priateľmi a pracovníkmi Obecného úradu v Ladcoch už po 
tretíkrát fašiangovú ochutnávku zabíjačkových špecia-
lít pred Domom kultúry.



1. kategória (1. až 3 ročník)
1. Nela Kollárová (3. roč.)
2. Jakub Koyš (2. A), 
     Martin Fatura (3. roč.)
3. Sára Kuniaková (1. B)

2. kategória (4. až 6. ročník)
1. Bibiana Letková (4. roč.)
2. Alexandra Sláviková (4. roč.)
3. Patrik Adamec (4. roč.)

3. kategória (7. až 9. ročník)
1. Michaela Váňová (8. roč.)
2. Amália Liptáková (7. roč.)
3. Vanesa Čuríková (9. roč.)

Súťaže a olympiády v ZŠ

Próza

Poézia

Žiakom určite nechýbala snaha dobre reprezentovať svoju 
školu a v niektorých súťažiach dosiahli i vynikajúce výsledky. 
Pytagoriáda je obľúbená matematická súťaž. Školské kolá sa 
konali ešte v decembri 2014, z ktorých úspešní riešitelia po-
stúpili do okresného kola 16. marca t.r..
Najväčší úspech dosiahol žiak V. ročníka Matúš Ďurovec, kto-
rý v rámci svojej kategórie obsadil nádherné 1. miesto, medzi 
úspešných riešiteľov patrí aj Nelka Kollárová, žiačka III. ročníka. 
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do reprezentácie 
školy zapojili vrátane piataka Miška Gavláka, ktorý sa na súťaž 
intenzívne pripravoval, ale zo zdravotných dôvodov sa okres-
ného kola nemohol zúčastniť a tiež vyučujúcim, pod vedením 
ktorých žiaci školu reprezentovali (zástupkyni PaedDr. Márii 
Hatokovej - III. ročník, Bc. Daniele Koňuchovej - IV. ročník a Ing. 
Martine Kozlíkovej - V. ročník).
Biologická olympiáda mala už okresné i krajské kolo. V okres-
nom kole sa žiačka 9. ročníka Andrea Pajerová umiestnila ako 
druhá a v krajskom kole ako úspešná riešiteľka obsadila devi-
ate miesto.
10. marca t.r. dobre školu reprezentovala štvrtáčka Kornélia 
Mikušková a Diana Kvasnicová zo 6. ročníka na okresnom kole 
súťaže Rozprávkové vretienko.

Február a marec bol v Základnej škole v znamení rôz-
nych súťaží a olympiád, z ktorých niektoré mali už i 
okresné a krajské kolá. 

Tradične si 28. marca pripomíname výročie narode-
nia J. A. Komenského, učiteľa národov, aby sme ako 
jeho pokračovatelia oslávili náš deň - Deň učiteľov.

12. marca t.r. bolo školské kolo tradičnej a stále obľ-
úbenej súťaže venovanej poézii a próze Hviezdosla-
vov Kubín.

Ku dňu učiteľov

Vyznamenanie pedagógovi

Na „Zámeckém vázání“ v Kelči

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy 
je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno 
Učiteľ. 
Každý z nás mal svoju pani učiteľku, ktorú miloval pre jej 
láskavosť, múdrosť, ochotu pomáhať, ktorá ho viedla a po-
vzbudzovala na ceste poznania. Preto sa možno z nás stali 
učitelia, ktorí chcú pracovať s deťmi, rozdávať lásku a poro-
zumenie. Viem, aké je to ťažké učiť a vychovávať. Akú bez-
mocnosť cítime, keď nevieme pomôcť. Dôležitá je pre nás 
spolupráca s rodičmi, lebo my sme práve tí, ktorí formujú 
jeho osobnosť a pomáhajú mu pri štarte do života. Deti sú 
ako drahé kamene, ktoré si zaslúžia prvotriedneho majstra 
a umelca, ktorý svojou trpezlivou mravčou prácou vybrúsi z 
nich klenoty zdobiace ľudský rod. Preto by mal byť slovom 
učiteľ označený človek milujúci deti i svoju prácu, hrdý na 
svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, tolerantný k ich 
nedostatkom a slabostiam, dôsledný v nárokoch na svoje 
výkony i výkony zverených žiakov, rešpektujúci individua-
litu detí i kolegov, tvorivý v hľadaní metód a foriem práce. 
Mal by vštepovať svojim žiakom myšlienku, že vzdelanie je 
najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca ve-
kom, ani infláciou. 
Aj Komenský povedal, že „Cieľom vzdelania a múdrosti je, 
aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opat-
rene vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a 
predvídal budúcnosť.“
Preto ďakujem vám všetkým, ktorí jeho odkaz napĺňate a 
snažíte sa pripravovať deti na život, ktorý bude pre neho 
úspešný a tvorivý. 
Poprajme si k nášmu sviatku zdravie, správnu motiváciu, 
dobrú pracovnú klímu v našej škole, dobrých - učenia chti-
vých žiakov a tolerantných rodičov. 

Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ

Zástupca riaditeľa Odborného učilišťa internátneho, organi-
zátor i hráč stolnotenisového oddielu, člen výboru TJ Tatran 
cementáreň a spoľahlivý dopisovateľ Ladeckých zvestí, Mgr. 
Miroslav Sňahničan bol za svoju pedagogickú prácu 23. marca 
t.r. v Trenčíne ocenený titulom „Vynikajúci pedagóg Trenčian-
skeho kraja 2015“.
Vyznamenanému Mgr. Miroslavovi Sňahničanovi blahoželáme 
a prajeme mu ďalšie roky úspešnej pedagogickej i športovej 
činnosti.

Žiaci Odborného učilišťa internátneho sa 19. marca t.r. zúčast-
nili na medzinárodnej súťaži v Kelči (Česká republika) - „Zá-
mecké vázání“. Pod vedením Bc. Rudolfíny Rieckej školu repre-
zentovali žiaci učebného odboru záhradník Patrik Marjenka a 
Kristína Podmanincová. Patrik Marjenka získal špeciálnu cenu 
za najoriginálnejší nápad.

Súťaž krásy slovenského jazyka

Ako stavali rodičia s deťmi dom

Súťažilo sa v troch vekových ka-
tegóriách. Tohoročný Hviezdo-
slavov Kubín mal dobrú úroveň 
a priniesol tieto výsledky:

2. kategória
1.  Bez umiestnenia
2. Terézia Čuríková (6. roč.)
3. Diana Kvasnicová (6. roč.)

3. kategória 
1. Vanesa Hodoníková (7. roč.)
2. Simona Lesayová (8. roč.)
3. Soad Zakya El-Tabbaa (7. roč.)
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Žiaci 2. A a 2. B triedy po ukončení učiva - Stavba domu - z predme-
tu Prírodoveda, vypracovali v spolupráci s rodičmi „Model rodinného 
domu, panelového bytu alebo chaty“, s využitím odpadového materi-
álu, vlastnej fantázie a kreativity. Vystavené práce v priestoroch pavi-
lónu B vzbudzujú záujem a zvedavosť u detí i dospelých.
Všetkým zainteresovaným „staviteľom“ patrí môj obdiv a poďakova-
nie za odovzdanie „stavieb“, ktoré boli náročné nielen po materiálo-
vej stránke, ale hlavne časovej. Verím však, že spoločne strávený čas 
s vašimi ratolesťami bol aj pre vás odmenou za vynaložené úsilie a 
námahu.                                                                                  Mgr. Eva Letková
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Príprava futbalistov na 
jarnú časť súťaží

Mužstvo dospelých začalo prípravu na novú sezónu 13. 1.:
 Počas zimnej prípravy bolo naplánovaných 7 príprav-
ných zápasov, z ktorých sa pre nespôsobilý terén odohralo len 
5 na umelej tráve v Dubnici: Ladce - Dubnica n/V U19 0 : 3, Lad-
ce - Ilava 6 : 0 (Mar. Habánek 2, Martinka, Eliaš, Kršak a Kučma), 
Ladce - Chocholná 1 : 2 (Machala), Ladce - N. Dubnica 0 : 7 a 
Ladce - Dubnica n/V U19 5 : 3 (Martinka 4 a Eliaš). 
V kádri mužstva sme zaznamenali viaceré zmeny. Markovič a 
Zábojník odišli do zahraničia, už počas jesene prestali trénovať 
a hrať Laskovič so Zajacom, K. Mrážik a Porubčan sa zapájali do 
prípravy sporadicky, Mojto a Sopko študujú na VŠ a P. Jakuš 
je pracovne zaneprázdnený. Podarilo sa nám predĺžiť hosťo-
vanie Mokričku z Lysej p/M. V buletíne vydanom pred prvým 
majstrovským stretnutím sme informovali, že s mužstvom sa 
okrem Pravdu a Mosorjaka pripravovali aj dorastenci L. Prúša 
a J. Halúska a po viac ako ročnej pauze aj Marek Kvasnica. Z 
tejto pätice hráčov zostal iba Halúska. Mosorjaka čaká ope-
rácia pruhu a ostatní nemajú záujem. Kučera absolvoval prvý 
tréning až 20. marca. Naviac, v prvom jarnom zápase sa zranil 
kapitán mužstva F. Váň. A tak tréner Jakuš mal k dispozícii len 
obmedzený káder hráčov, ktorý tvoria brankári Jakub Machala 
a Dominik Porubčan, do poľa sú pripravení Jaroslav Kušík, Ale-
xander Homér, Jozef Pagáč, Jozef Váň, Patrik Kršák, František 
Váň, Jaroslav Mokrička, Erik Mrážik, Kristián Mrážik, Mário Kuč-
ma, Miroslav Mikuška, Filip Prúša, Peter Martinka, Matej Eliaš a 
Jakub Halúska.

Dorast naďalej trénuje pod vedením Ing. Machalu: 
 Prípravný zápas nehrali pre slabú účasť na tréningoch. 
Do bojov o body zasiahnu po prvýkrát na Veľkú noc. Žiakov 
vedie Jakub Machala. Súťaž žiakov začala 22.3., ale naši žiaci 
mali voľno, tak odohrali len prípravný zápas v Mikušovciach, 
kde zvíťazili 14 : 0, predtým remizovali s Udičou 3 : 3 a porazili 
Horovce 8 : 1.                                                                             Ing. F. Gach

Tunežičania na začiatku súťaže

Športujúci žiaci Základnej školy

Futbalové mužstvo TJ Tatran 
Tunežice nepodceňuje prípravu 
na jarnú časť súťaže.

Odohrali sme zatiaľ štyri prípravné 
zápasy. Na ihrisku Fan clubu Púchov 
sme sa rozišli remízou 1 : 1. Doma 
v odvetnom zápase sme podali 
podstatne lepší výkon a vyhrali ho 
výsledkom 3 : 2. Prehra prišla až s 
mužstvom Košece, ktorému sme 
podľahli na domácom trávniku 0 : 
3. Štvrtý zápas odohralo mužstvo 
na ihrisku súpera v Kameničanoch, 
v ktorom sme predviedli hernú po-
hodu a tímovú bojovnosť a jedno-
značne sme vyhrali 1 : 4. Získali sme 

Na strelnici v Domaniži sa 18. 3. 
2015 stretli pretekári v športovej 
streľbe zo vzduchových zbraní. Pri-
pravení vedúcim streleckého krúž-
ku Jánom Fabom dobre reprezen-
tovali. Alexander Fabo sa umiestnil 
na 6. mieste, Matej Gábel na 15. a 
Ján Jamrich na 16. mieste. 

nové posily. Z TJ Tatran Ladce prišli 
na hosťovanie mladí hráči, ktorí svo-
jou bojovnosťou si pýtajú miesto v 
základnej zostave. Sú to Marek Kvas-
nica, Michal Laskovič, Tomáš Zákop-
čan a Radim Melúch. Žiaľ, dočasne 
sme prišli o brankársku jednotku 
Martina Hajdúcha, ktorému sme 
umožnili hosťovanie do futbalové-
ho klubu Raková. Súťaž odštartovali 
na domácom trávniku na Veľkonoč-
nú nedeľu (po uzávierke LZ) so 
súperom z Kolačína, s ktorým máme 
zhodne po 23 bodov na čele tabuľ-
ky. Pozývame vás, príďte povzbudiť 
našich futbalistov!           R. Hofstädter

V basketbale absolvovalo chlap-
čenské i dievčenské družstvo 
Základnej školy obvodné kolo v 
Košeci. Chlapci vyhrali s Košecou 
a prehrali s Ilavou. Dievčatá nad 
žiačkami z Ilavy zvíťazili a postúpi-
li na okresné kolo v Novej Dubnici. 
Tam obsadili tretie miesto.

Rozpačitý štart do jarnej časti

„Béčko“ vyhralo 6. ligu v stolnom tenise

Mužstvo vstúpilo do jarnej časti súťaže úspešne, priviezlo bod 
z Uhrovca, ktorý počas jesene nastrieľal 4 góly lídrovi z Prečí-
na. Potom nasledovalo domáce fiasko, keď po vlažnom výkone 
podľahli Zemianskym Kostoľanom 1 : 3 a o týždeň nato po kolek-
tívnom bojovnom výkone priviezli po prvýkrát v histórii vzájom-
ných zápasov za bezgólovú remízu prvý bod z Malej Čause. Ve-
ríme, že chlapci budú v takýchto výkonoch pokračovať a potešia 
svojich priaznivcov aj v domácich zápasoch. Po 18. kolách majú 
na svojom konte 2 plusové body a so skóre 26 : 16 a 29 bodmi im 
patrí 6. miesto.                                                                            Ing. F. Gach

Potešili nás aj stolní tenisti, keď družstvo B s prehľadom a 
osembodovým náskokom zvíťazilo v 6. lige, čím si zabezpečilo 
právo štartu v lige piatej. Stalo sa tak po devätnástich výhrach, 
dvoch remízach a jedinej prehre.  V siedmej lige družstvo C tiež 
neurobilo hanbu a po poslednom zápase súťaže im patrí šiesta 
priečka. Počas súťaže v desiatich zápasoch vyhrali, tri remizo-
vali a deväť prehrali.  Družstvo A bude o postup bojovať až do 
11. apríla, kedy odohrá posledný zápas. Momentálne mu patrí 
druhá priečka. 28.03. zahrajú dva zápasy v súperových herni-
ach s Bošanmi B a C a 11.04. tak isto vonku, posledné dva zápa-
sy v Prievidzi a Lazanoch. 

Mgr. M. Sňahničan

Ďalšie číslo LZ
Tretie tohoročné číslo Ladec-
kých zvestí vyjde 5. júna 2015. Na 
ôsmych stránkach sa dozviete, o 
čom rokovalo obecné zastupi-
teľstvo, o živote organizácií, škôl a 
športu. Nebude chýbať priebežná 
správa o výstavbe kostola, rekon-
štrukcii materskej budovy, postu-
pujúcej stavbe kanalizácie a vo-
dovodu. Pozrieme sa do histórie 
obce i na aktuálne problémy, ktoré 
občanov zaujímajú.str. 8   LZ 02 / 2015

Bol predsedom TJ takmer pol storočia
So smútkom sme prijali správu o smrti Bohumila 
Kvasnicu, ktorý nás navždy opustil 15. 1. 2015.
Odišiel človek, ktorý sa nebývalým spôsobom za-
slúžil o rozvoj telovýchovy v jeho rodnej dedinke 
Tunežiciach. Jeho pôsobenie vo funkcii predsedu 
TJ Tatran Tunežice sa vymyká pohľadu na funk-

cionára dobrovoľnej organizácie nielen v obetavosti, s akou funk-
ciu vykonával, ale i dĺžkou „funkčného obdobia“.
Predsedom TJ sa stal v roku 1966. Roky sedemdesiate a osemdesi-
ate boli naplnené mimoriadnou aktivitou tunežických športovcov. 
Telovýchovná jednota mala 60 dospelých členov a 13 žiakov, ktorí 
hrali futbal v súťažiach i na rôznych turnajoch. TJ organizovala 
turistiku, stolný tenis i základnú telesnú výchovu. Najväčšiu ak-
tivitu s predsedom Bohumilom Kvasnicom vyvinuli pri výstavbe 
futbalového ihriska. Bohuš Kvasnica mnoho rokov pôsobil aj vo 
verejných funkciách v národnom výbore a potom v obecnom za-
stupiteľstve. Funkciu predsedu TJ Tatran Tunežice prestal vykoná-
vať, až keď ho srdce zapálené pre telovýchovu, prestalo poslúchať. 
Jeho život a práca sú príkladom a zaväzujúce aj pre dnešných 
funkcionárov telovýchovy v Tunežiciach. 
                                                                     redakcia Ladeckých zvestí  


