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Ladce a Ladčania v horúcom lete 2015
V júli malo aj obecné zastupi-
teľstvo dovolenkové obdobie. V 
auguste a v septembri sa poslan-
ci zišli, aby riešili aktuálne i per-
spektívne otázky rozvoja obce. 
Občania podpisovali petíciu, v 
ktorej prejavili svoj nesúhlas s 
postavením utečeneckého tábo-
ra pri ladčianskom kaštieli. 
Dokončili rekonštrukciu budovy 
Materskej školy a deti prijala za-
teplená a vynovená budova. 
Stavebný úrad v Beluši vydal 
územné rozhodnutie na výstav-
bu turistického chodníka na vrch 
Butkov. 
Všetky tri naše školy otvorili nový 
školský rok 2015-2016 so zvyčaj-
ným, nie veľmi zmeneným poč-
tom tried a žiakov. 
Pokračovalo čistenie potokov 
pretekajúcich cez Ladce. Po časti 
Slatinského potoka prišiel na rad 
aj Lúčkovský potok. 
Pokračovala stavba kanalizácie 
a vodovodu sprevádzaná ner-
vozitou občanov, ťažkosťami a 
problémami, ktoré sa v letnom 
období ešte zvýšili. 
Pripomenuli sme si 71. výročie 
Slovenského národného povsta-
nia pietnou spomienkou pri po-
mníku padlých. 
Po vydarených hodoch v Lad-
coch hodovali aj v Tunežiciach a 
Horných Ladcoch. 
Turisti úspešne využili leto na 
júlový, augustový a septembro-
vý zájazd do slovenských hôr. 
Futbalisti TJ Tatran Ladce so strie-
davými výsledkami, ale celkom 
úspešne, odohrali časť zápasov v 
súťažiach 2015-2016.
Dobrovoľný hasičský zbor uspo-
riadal preteky v hasičskom špor-
te o cenu Považskej cementárne, 
a.s. a preteky detských požiarnic-
kých družstiev. 
Takmer 400 detí nastúpilo 2. sep-
tembra do troch ladčianskych 
škôl. Tí najmenší sa tešili z vyno-
venej Materskej školy. 
Veriaci z Ladiec, Slovenska i za-
hraničia sa zúčastnili na pože-
hnaní pamätníka sv. Faustíny v 
areáli Skalného sanktuária na 
Butkove.

LADECKÉ ZVESTI
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O všetkých udalostiach tohoročného leta 
píšeme v tomto čísle Ladeckých zvestí.



Život  v  obci

Michaela Veselková
Nina Ďurovcová
Naďa Rafková

Blahoželáme rodičom, deťom 
prajeme zdravé a šťastné detstvo.

Emília Galanská (92)
Ľuboš Kukuliaš (52)

Mgr. Eva Šedíková (64)
Peter Habánek (45)

So smútkom sme prijali sprá-
vu o úmrtí našich spoluobča-
nov. Spolucítime s pozostalý-
mi a vyslovujeme im sústrasť. 

90 rokov
Dorociaková Anna (29. 11. 1925)

85 rokov
Jozef Vrábel (12. 12. 1930)

80 rokov 
Karol Koštialik (5. 10. 1935)
Anna Galánska (31. 10. 1935)

25. výročie sobáša
Pavol Habánek a Zuzana, 

rodená Šeptáková (1. 12. 1990)

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

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Posledné tohoročné číslo La-
deckých zvestí vyjde 11. de-
cembra 2015. Na jeho strán-
kach si budete môcť prečítať 
správy zo zasadaní obecného 
zastupiteľstva, budovania obce 
a riešenia problémov, ktoré 
obec za posledné mesiace mu-
sela riešiť. V 6. čísle nájdete po-
nuky – pozvánky na kultúrne a 
spoločenské podujatia, ktoré 
sa pripravujú na Vianočné svia-
tky a koniec roka. 
V čísle nebudú chýbať správy 
o činnosti organizácií, škôl a 
športu. Nájdete tam obvyk-
lé rubriky z matriky a kroniky 
obce, kalendár významných ju-
bileí obce a dve strany farských 
správ U NÁS. 

Rada školy 
pri Základnej škole

Jubilantka

Po kontrole plnenia uznese-
ní z júnového zasadania pre-
rokovali informáciu o nepla-
tičoch dane z nehnuteľností 
a poplatku za komunálny 
odpad. Dlh k 13. augustu t.r. 
je 7 806 eur na dani a 8 200 
eur za odvoz komunálneho 
odpadu. Poslanci uložili re-
ferentke Obecného úradu 
poslať všetkým dlžníkom do 
15. septembra výzvy na za-
platenie dlhu. 
V ďalšom bode rokovania 
schválili poslanci Rokovací 
poriadok obecného zastu-
piteľstva obce Ladce. (Výťah 
uvádzame v článku Škola 
občana).
Obecné zastupiteľstvo od-
mietlo poskytnutie finanč-
ného príspevku na IV. snem 
matrikárov v Banskej Bystri-
ci. 
Rovnako neschválili pridele-
nie pozemku pod garáž pre 
Helenu Habánkovú, pretože 
obec v súčasnosti nemá takú 
parcelu. 
Potom poslanci zobrali na 
vedomie informáciu staros-
tu obce o príprave Všeobec-
ne záväzného nariadenia 
obce o prideľovaní bytov a 
podmienkach nájmu bytov 
v nájomných obytných do-
moch v Ladcoch. 
Na vedomie zobrali aj infor-
máciu referentky Obecného 
úradu Aleny Suchárovej o 
dani za ubytovanie. 
Obecné zastupiteľstvo pre-
rokovalo žiadosť spoločnosti 
AWISO, s.r.o. o umiestnení 
predajného automatu na 
kahance na cintoríne v Lad-
coch. (Osobitný článok v 
tomto čísle LZ).
Poslanci zobrali na vedomie 
informáciu starostu obce o 

Čas a miesto poskytovania bez-
platného právneho poradenstva 
obec vždy v predstihu oznámi. 
Bezplatné právne poradenstvo sa 
poskytne každému občanovi sa-
mostatne, v diskrétnej miestnosti 
a to najmä v oblastiach rodinného 
práva, súdnych sporov, pracov-
ného práva, pozemkového práva, 
trestného práva, zmlúv a v ďalších 
právnych oblastiach. Ak by ste sa z 
pracovných, osobných alebo iných 
dôvodov nestihli osobne zúčastniť 
poradenstva v našej obci, právne 
poradenstvo po telefonickom po-
tvrdení sa poskytne občanom na-
šej obce bezplatne každý štvrtok 
v úradných hodinách aj priamo v 
advokátskej kancelárii BÁNOS, na 
adrese Námestie sv. Anny č. 9, Tren-
čín. Bezplatné právne poradenstvo 
je tiež možné poskytnúť aj telefo-
nicky. Telefónne číslo Vám oznámia 
na Obecnom úrade. 
Počas roka 2015 už značné množ-
stvo občanov využilo túto možnosť. 
Ak to potrebujete, skúste to aj Vy!

Pri našej ZŠ zvolili novú Radu školy.  
Je to ustanovizeň s pomerne širokými 
právomocami. Členmi sú podľa zákona 
zástupcovia rodičov, pedagogických 
pracovníkov, správnych zamestnancov 
ZŠ a zriaďovateľa školy – obce (poslan-
ci obecného zastupiteľstva). 
Predsedkyňou Rady školy:
Mgr. Daniela Dolinková.
Za rodičov: Jarmila Kútna, Mgr. Dani-
ela Dolinková, Ivana Klobučníková a 
Jana Králová.
Za pedagogických zamestnancov: 
Mgr. Jana Štrbíková, Ing. Lenka Dideková.
Za správnych zamestnancov: 
Renáta Mikušková
Za obecné zastupiteľstvo: Ing. Peter 
Bračík, Dominik Koštialik, Vladimír 
Chovanec, Gabriela Melicherová.

K 40. výročiu vzniku blahoželáme or-
ganizácii Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých. 
V roku 1975 v Ladcoch založili Zväz in-
validov – predchodcu dnešného SZZP. 
Mala vtedy 24 členov a pri jej založení 
boli Jozef Hriadel, Ladislav Chobot, Šte-
fan Saksa, Ján Ďuriš a neskoršie i Štefan 
Kováčik. Už v prvých rokoch organizá-
cia slúžila svojim členom a tak isto, ako 
dnes, starala sa o kultúrny, spoločenský 
život a poradenskú službu.

Zasadanie obecného zastupiteľstva v Ladcoch sa 
konalo za prítomnosti šiestich poslancov. 

Advokátska kancelária BÁNOS 
poskytuje bezplatné právne po-
radenstvo občanom našej obce. Narodené deti

Opustili nás

Jubilanti

LZ 05 / 2015     str. 2

Obecné zastupiteľstvo
 v auguste

Advokáti Vám 
poradia bezplatne

6. číslo Ladeckých zvestí

stretnutí s provinciálom spo-
ločnosti sv. Vincenta z Pauly 
ThDr. Jaroslavom Jaššom 
CM PhD., v ktorom sa vzdal 
myšlienky umiestniť pri kaš-
tieli tábor pre utečencov. 
Obecné zastupiteľstvo dele-
govalo do Rady školy pri ZŠ 
Ladce poslancov: Ing. Peter 
Bračík, Dominik Koštialik, 
Vladimír Chovanec a Gabri-
ela Melicherová. 
Ekonómka Obecného úra-
du, Ing. Alena Černotová, 
predložila informáciu o čer-
paní obecného rozpočtu za 
2. štvrťrok 2015.
Potom poslanci schválili 
predĺženie platnosti Progra-
mu hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja na obdobie 
2007 – 2013 do vypracova-
nia nového Programu na 
roky 2015 – 2020. 
Poslanci vzhľadom na bez-
pečnosť občanov zamietli 
žiadosť Detského domova 
na ulici Hviezdoslavova 16 
o pridelenie parkovacieho 
miesta pre ich služobné vo-
zidlo. 
Nasledovali pripomienky a 
návrhy poslancov obecné-
ho zastupiteľstva. Dominik 
Koštialik  pozval poslancov 
na oslavu 71. výročia SNP. 
Gabriela Melicherová vyja-
drila pochvalu za vykonanú 
prácu na cintoríne v Tuneži-
ciach. 
Bohumil Turza sa spýtal, ako 
pokračujú práce na odstra-
ňovaní iskrenia a výpadku 
elektrickej energie v Hor-
ných Ladcoch. Starosta obce 
odpovedal, že sa spracúva 
projektová dokumentácia. 
Vladimír Chovanec sa spýtal, 
ako a kde sa plánuje výstav-
ba rodinných domov. Sta-
rosta informoval poslancov 
o aktualizácii územného plá-
nu obce na budúci rok. 
Referentka Alena Suchárová 
informovala o inventarizácii 
smetných nádob. 
(Podrobnejšie v osobitnom 
článku tohto čísla Ladeckých 
zvestí).



Život  v  obci

Pôvodne sa malo praco-
vať v Slatinskom potoku 
na ulici J. Kollára. Tam 
však pracovali mechaniz-
my Váhostavu na kanali-
zácii a vodovode. 
Čistenie Lúčkovského 
potoka robili pracovníci 
Obecného úradu, Považ-
skej cementárne, a.s. s 

Po voľbe návrhovej komisie, 
overovateľov  zápisnice a za-
pisovateľky urobili kontrolu 
uznesení z predchádzajúcej 
schôdze. 
Nasledovalo prerokovanie a 
schválenie troch Všeobecne 
záväzných nariadení. Najprv 
to bolo VZN o prideľovaní by-
tov v podmienkach obecného 
bytového domu. Počas lehoty 
určenej na pripomienkovanie 
neboli nijaké pripomienky. Na 
rad prišlo VZN o miestnej dani 
za ubytovanie. Ani v tomto 
prípade neboli nijaké pripom-
ienky od občanov. Tretie VZN 
sa vypracovalo z dôvodu do-
plnenia o chýbajúcu úpravu o 
predajných automatoch. Všet-
ky tri návrhy na Všeobecne 
záväzné nariadenia poslanci 
jednomyseľne schválili. 
V ďalšom bode starosta obce 
informoval o sporných otáz-
kach okolo udelenia trvalé-
ho či prechodného pobytu v 
obecnom nájomnom byto-
vom dome. Napokon poslanci 
rozhodli, že nájomníci v byto-
vom dome môžu byť prihláse-
ní na trvalý alebo prechodný 
pobyt. Po skončení nájmu 
vlastník bytu (obec Ladce) tr-
valý alebo prechodný pobyt 
zruší. 
Poslanci sa potom venovali 
Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce Lad-
ce na obdobie 2015 – 2020. 
Starosta predložil zastupi-
teľstvu Program vypracovaný 
spoločnosťou Gemini Group, 
s.r.o., Bratislava. Program do-
stali poslanci a referentky 
Obecného úradu v elektro-
nickej forme. Pripomienky sa 
do Programu zapracovali. Po-
slanci Program na roky 2015 

Záver petície Ladčanov

Poslanci zasadali 10. septembra

Čistenie potokov pokračovalo

Čo ukázala inventúra smetných nádob
V auguste pracovníčky 
Obecného úradu robi-
li inventúru smetných 
nádob v obci. Potreba 
vedieť správne počty ná-
dob je dôležitá pri platbe 
za vývoz komunálneho 
odpadu. Suma, ktorú platí 
obec za odvoz a ulože-
nie odpadu je najvyššia 
v položke manipulácia 
so smetnými nádobami. 
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Plný počet – 9 poslancov sa zúčastnilo 10. septembra 
t.r. na zasadaní obecného zastupiteľstva v Ladcoch.

Ďalšia etapa čistenia ladčianskych potokov po-
kračovala medzi Hornými Ladcami a Považskou 
cementárňou. 

Triedením musíme do-
siahnuť ďalšie zníženie 
počtu smetných nádob 
pri jednotlivých rodin-
ných domoch. Preto sa 
kontrola zamerala okrem 
zistenia počtu nádob aj 
na to, čo je v smetných 
nádobách, ktoré sú pri-
pravené na vývoz. Veľkým 
prekvapením, i keď v obci 
funguje triedený zber, 
boli nádoby plné plastov, 
skla, papiera a bioodpadu. 
Bolo to pri rodinných do-
moch, ktoré odovzdávajú 
aj triedený odpad. Podľa 
veľkého množstva odpa-
du, ktorý stále končí nevy-
triedený na skládke, budú 
takého kontroly pokračo-
vať. Spoločne sa musíme 
začať snažiť tento odpad 
znižovať. 

Alena Suchárová

Petičný výbor v Ladcoch uzavrel podpisovú akciu proti zria-
deniu dočasného tábora pre sýrskych utečencov v priestoroch 
kaštieľa. Dôvod záporného stanoviska bola bezpečnosť, ale 
najmä blízkosť dvoch výchovných inštitúcií – Materskej školy 
a Odborného učilišťa internátneho. 
Medzičasom sa situácia zmenila tak, že organizátori odstúpili 
od svojho zámeru. 
Prispel k tomu aj názor občanov – ich nesúhlas. Ten prejavi-
li práve v petícii, ktorej hárky podpísalo 1 235 občanov, čo je 
okolo 60 % z počtu oprávnených voličov. 
Akcia sa uskutočnila od polovice júla do konca augusta 2015.

– 2020 schválili. 
V ďalšom bode programu za-
sadania poslanci súhlasili s 
návrhom starostu (po ohod-
notení odborníkom) vyradiť 
z majetku obce nepojazdnú 
kosačku Husqvarna.
Starosta informoval o žiadosti 
Slovenského hydrometeo-
rologického ústavu v Brati-
slave o prenájom obecného 
pozemku o výmere 1 m2 pre 
urobenie vrtu, ktorý bude slú-
žiť na meranie vybratých pa-
rametrov podzemných vôd. 
Priemerná hĺbka vrtov bude 
15 metrov a doba trvania po-
zorovaní 15 rokov. 
Po schválení prenájmu po-
zemku nasledoval bod, v 
ktorom mali poslanci pripo-
mienky a návrhy. Vystúpilo 
celkom 6 poslancov. Starosta 
obce informoval o niektorých 
uskutočnených prácach v po-
slednom období: 
- je vypracovaný komplet pro-
jekt Modernizácia a energetic-
ká optimalizácia Domu kultú-
ry v Ladcoch
- požiadali sme Považskú vo-
dárenskú spoločnosť, a.s. o 
udelenie dočasnej výnimky 
na vypúšťanie dažďovej vody 
do splaškovej kanalizácie. 
Do verejnej kanalizácie nie je 
možné vypúšťať iné ako splaš-
kové odpadové vody, požado-
vanú výnimku udeliť nemôžu. 
- dorobili žalúzie a sieťky v Ma-
terskej škole
- pred kuchyňou Materskej 
školy je vykopaná jama z dô-
vodu napojenia kanalizácie 
- čistenie potoka (v osobit-
nom článku LZ)
- upratanie zberového dvora 
a pálenie veľkoobjemového 
odpadu.

mechanizmami a dobro-
voľní hasiči. 
Zámer Obecného úradu 
je pokračovať v čistení 
ďalších úsekov oboch 
ladčianskych potokov, 
pokiaľ budú na to ma-
teriálne podmienky a 
vhodné počasie.

foto: Ing. J. Koyš
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Hasičská mlaď 
súťažila

Predajný automat na hrobové kahance

Rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva

Dobrovoľný hasičský zbor 
v Ladcoch usporiadal 5. 9. t.r. na 
domácej pôde 6. ročník detskej 
hasičskej súťaže.

Poslanci obecného zastupiteľstva v Ladcoch 13. au-
gusta 2015 prerokovali obsažný, 14-stranový mate-
riál, ktorý podrobne stanovuje pravidlá fungovania 
tohto voleného orgánu samosprávy. 

Počasie veľmi neprialo a 
po týždňoch horúčav sa 
museli popasovať s chla-
dom a dažďom. Na súťaži 
sa stretlo celkom 10 druž-
stiev mladých hasičov, z 
toho 5 dievčenských a 5 
chlapčenských. 
Na 1. mieste skončili 
dievčatá z Dolnej Breznice 
časom 17,29 sekúnd, dru-
hé miesto obsadili dievča-
tá z Mikušoviec (22,14 s). 
Naše dievčatá (na fotogra-

Je správne, keď sa občania zaujímajú o dianie v obci a 
majú svoj názor na činnosť orgánov, ktoré obec vedú. 
Nie všetci sú však oboznámení so zákonmi, vyhláška-
mi a okolnosťami, za akých sa rozhodnutia a činy za-
stupiteľstva, starostu, komisií a pracovníkov Obecné-
ho úradu dejú. 
Školou občana sme nazvali malý cyklus článkov, v 
ktorých budeme čitateľov oboznamovať s niektorými 
pravidlami a „mantinelmi“, v ktorých sa vedenie obce 
musí pohybovať. Ako prvú časť sme vybrali:

Obecné zastupiteľstvo pre-
rokovalo žiadosť spoločnosti 
AWISO, s.r.o. z Novej Dubnice 
umiestniť v Ladcoch predajný 
automat na hrobové kahan-
ce. Automat je sebestačný, 
nepotrebuje nijaké pripoje-
nie do elektrickej siete. 

Občan-volič môže v mno-
hom ovplyvniť najmä ob-
sah rokovaní. To je jeden z 
dôvodov, prečo Vás s hlav-
nými časťami Rokovacieho 
poriadku chceme obozná-
miť. 
Konkrétnej práce obecné-
ho zastupiteľstva sa týka 
už príprava materiálov na 
zasadania zastupiteľstva. 
Prípravu organizuje staros-
ta obce so zamestnancami 
Obecného úradu a poslan-
cami v súčinnosti s prísluš-
nými komisiami. Predkla-
dateľ zodpovedá, že obsah 
a forma sú v súlade s Ústa-
vou a zákonom. 
V Poriadku sa určujú aj 
miesta, na ktorých poslan-
ci zasadajú – teda akýsi za-
sadací poriadok. 
Časovo obecné zastupi-
teľstvo zasadá podľa po-
treby, najmenej však raz za 
tri mesiace. Predpokladajú 
sa aj mimoriadne zasada-
nia na prerokovanie mi-
moriadnych úloh. 
Návrh programu zasad-
nutia sa zverejňuje na 
úradných tabuliach obce 
a webovej stránke aspoň 
3 kalendárne dni pred za-
sadaním. Ak sa táto zásada 
nedodrží, zasadanie sa v 
danom termíne nemôže 

V decembrovom čísle Ladeckých zvestí sa venujeme 

Organizácie  •  Spolk y  •  Združenia

Automat bude osadený na 
kovovom stĺpe a umiestni sa 
na cintoríne v Ladcoch pri 
Dome smútku. 
Snaha je predajný automat 
na kahance dať občanom k 
dispozícii už v tomto roku. 

konať. 
Zasadania vedie starosta 
obce, ak nie je prítomný, 
tak jeho zástupca. Zasa-
dania sú v zásade verejné. 
Neverejné vtedy, ak pred-
metom rokovania sú veci, 
ktoré sú chránené osobit-
ným zákonom. 
Prítomní občania sa môžu 
do rokovania zapojiť v oso-
bitne určenom 30 – minú-
tovom bloku. Vystúpenie 
občana môže trvať maxi-
málne 5 minút. 
Aby bolo obecné zastupi-
teľstvo uznášaniaschopné, 
musí byť prítomná nadpo-
lovičná väčšina. 
V tomto článku Rokovacie-
ho poriadku sa podrob-
ne rozoberá schvaľovanie 
programu zasadania, prá-
ca návrhovej komisie, za-
pisovateľa a overovateľov 
zápisnice. Sem patrí aj 
spôsob hlasovania a práca 
s predkladaným materiá-
lom. 
Predsedajúci môže udeliť 
slovo aj zamestnancom 
obce, riaditeľom rozpoč-
tových  a príspevkových 
organizácií a iným organi-
záciám založených obcou. 
Požiadavky a podnety 
predkladajú poslanci v 
bode programu „Rôzne“. 

fii) boli tretie s dosiahnu-
tým časom 23,03 sekúnd. 
Medzi chlapcami sa ako 
prví umiestnili pretekári 
z Dolnej Breznice (16,41 
s), druhé miesto obsadili 
chlapci z Dohňan (17,94 s) 
a tretiu priečku mladí hasi-
či z Mikušoviec (18,94 s).
Víťazom gratulujeme a ve-
ríme, že sa spoločne stret-
neme opäť o rok. 

F. Meliš ml.

Škola občana

otázkam tvorby a fungovaniu Všeo-
becne záväzných nariadení.

Belušská zberňa pre čistiareň
V Beluši v predajni BEKA 
(vedľa pošty) je aj zberňa 
šiat a bielizne do čistiar-
ne (kabáty, bundy, obleky, 
spoločenské šaty, deky, ov-
čie rúna, bielizeň a iné). Na 
vyčistenie si ich môžete pri-
niesť od pondelka do sobo-

ty. Od nás do čistiarne berú 
šatstvo a bielizeň raz v týžd-
ni – vo štvrtok a o týždeň (vo 
štvrtok) ho z čistiarne pri-
vezú vyčistené. 
Rozhodnite sa a využite naše 
služby. Z Ladiec do Beluše to 
nie je tak ďaleko. 

foto: F. Meliš ml.

foto: Ing. arch. Ján Remo



Turistický chodník 
na Butkov
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Vzhľadom na priestor, kadiaľ chodník povedie, 
sú zainteresovaní majitelia lesa obec Ladce a 
Lesné pozemkové spoločenstvo Ladce. Celá 
stavba pozostáva z odstavnej plochy, časti 
jestvujúcej lesnej cesty, samotného chodníka a 
oddychovej plochy. 
Na upravenú lesnú cestu bude plynulo napoje-
ný turistický chodník. Bude mať dĺžku 1,108 km 
a šírku 1,75 m s odvodňovacím rigolom s na-
chádzkou z lomového kameňa hrúbky 200 mm. 
Je navrhnutý tak, aby neboli potrebné násypy 
a je riešený v záreze so skonom 2 : 1. Pozdĺž-
ny sklon chodníka bude maximálne 15,6 %,
priečny sklon 2 %. 
V hornej časti turistického chodníka je navrh-
nutých 14 zastavení krížovej cesty. 
Plocha jedného zastavenia bude cca 9,3 m2. Na 
ploche do skalného výlomu bude umiestnený 
kameň, na kameni bronzový reliéf so symbolmi 
14-tich zastavení a pristavené budú dve pre-
nosné lavičky. 
Na konci turistického chodníka bude plocha 
pre oddych o výmere 469 m2. Na upravenom 
teréne z drveného kameniva budú umiestne-
né tri altánky (bez základov), prenosné lavice a 
dve kamenné ohniská. 
Odstavná plocha je navrhnutá pod horou pri 
jestvujúcej spevnenej komunikácii. Upravená 
plocha z drveného kameniva má dĺžku 21,6 m 
a 50 m. 
Pôvodná lesná cesta sa priestorovo a pozdĺžne 
meniť nebude. Opravia sa nerovnosti a položí 
sa vrstva makadamu.

Tur ist ick ý  chodník  na Butkov

Stavebný úrad v Beluši (poverený konať aj 
za obec Ladce) vydal dňa 6. augusta 2015 
územné rozhodnutie na stavbu „Turistic-
ký chodník na horu Butkov“. Je to stavba 
chodníka, ktorý povedie od chaty Muflón 
do areálu pamätníka sv. Jána Pavla II na 
11. etáži lomu Butkov.

Na hore Butkov sa plánujú aj iné stavby sa-
králneho i oddychovo-turistického charakte-
ru. V súčasnosti sa vykonávajú administratív-
no-povoľovacie a projekčné práce. Výstavba 
chodníka nie je malá stavba a je sťažená ešte 
tým, že sa robí v lesnom teréne. Ako jedno z 
dôležitých dianí v obci budeme stavbu sledo-
vať a priebežne Vás na stránkach Ladeckých 
zvestí informovať – podľa možností aj s ilust-
ráciami.foto: Ing. J. Koyš



str. 6   LZ 05 / 2015

Glosátor života 
Ladčanov a Tunežičanov

Voda zvelebovaná i zatracovaná

V roku 2005, teda pred desiatimi rokmi, zomrel náš 
dopisovateľ Víťazoslav Kalus. Človek s nevídanou pa-
mäťou, usilovný sledovateľ a glosátor spôsobu živo-
ta našich predkov. 

Medzi najdôležitejšie podmienky života patrí voda. 
Prvé osady preto vznikali pri potokoch a riekach.

Čitatelia Ladeckých zvestí i 
monografie „Ladce“ si iste 
pamätajú na rubriku „Odviate 
časom“, v ktorej sme uverej-
ňovali neoceniteľné postre-
hy Víťazoslava Kalusa. Všetky 
jeho príspevky sú súčasťou 
nášho archívu a budú k dis-

Za zdroj vody pre prvých osad-
níkov Ladiec slúžil Lúčkovský 
potok. V Tunežiciach takýmto 
zdrojom bol bezmenný potôčik, 
ktorý po krátkej ceste od prame-
ňa končí pri kameňolome. 
Neskoršie zdrojom vody boli ko-
pané studne, z ktorých sa voda 
naberala do drevených putien 
pomocou vahadla, alebo zavese-
ných na reťazi, ktorá sa pri vyťa-
hovaní plnej putne natáčala na 
drevený valec otáčaný pomocou 
kolesa. V Ladcoch na terajšej ulici 
P. Koyša a Ľ. Štúra boli tri kopané 
studne, funkčné aj v tridsiatych 
rokoch 20. storočia. V Tunežici-
ach studňa na vahadlo bola na 
pozemku terajšieho domu číslo 
168 zrušená okolo roku 1925. 
Neskôr sa používali studne s ruč-
nými pumpami, ktoré si zaopa-
trili v každom rodinnom dome. 
Lúčkovský potok vytváral mean-
dre a mokrade na poliach v Kra-
činách a Dužinách. Úpravu ko-
ryta postupne robili v čase, keď 
vytvárali násyp pre úzkokoľajnú 
železničku a aj súčasnú cestu do 
Horných Ladiec. Betónovú regu-
láciu od železnice do dediny uro-
bili v rokoch 1930 – 1931. 
Slatinský potok je umelo odve-
dený do Ladiec. Vtedajší majiteľ 

pozícii i ďalším generáciám. 
Myslíme si, že najlepšie si 
uctíme pamiatku Víťazoslava 
Kalusa tak, že uverejníme je-
den z jeho príspevkov. V člán-
ku sme použili kresbu autora 
monografie „Visolaje“ Juraja 
Martinku.

majera, pálenice a pivovaru ho 
dal doviesť na odvod močovky 
od ustajneného dobytka a po-
trebu pri výrobe piva a pálenky. 
Rieka Váh predstavovala po dlhé 
roky hrozbu ladčianskych a tune-
žických roľníkov. Po výdatných 
dažďoch na Liptove, Orave a Ky-
suciach sa rozvodnil a odniesol 
úrodu z polí a veľmi často i zato-
pil obec. 
Na pasienku „Lazy“, ktorý sa do-
týka chotárnych hraníc Horoviec, 
Lednických Rovní a Hlože sa pá-
saval mladý dobytok bez  ustaj-
nenia a po zaplavení pasienkov 
ho bolo nutné cez Lednické 
Rovne a púchovský most dohnať 
domov. 
Vody Váhu prestali škodiť po po-
stavení vodnej elektrárne v roku 
1936, prvej takejto elektrárne na 
Slovensku.
Blahodarný účinok Váhu spočíva 
v tom, že cez podzemné napla-
vené vrstvy napája vodou naše 
studne. 
„Romantiku“ Váhu dopĺňajú až 
do druhej svetovej vojny plte, 
ktorými sa dopravovalo drevo z 
Liptova, Oravy až do Dunaja. 
Ďalšie generácie sa možno do-
žijú aj romantiky riečnej osobnej 
dopravy. 

Víťazoslav Kalus, 2003

H istór ia

Z kroniky obceZ kroniky obce
Ako pribúdalo obyvateľov

Jubileá, o ktorých sa málo vie

Od roku 1869 sa konalo v Uhorsku každých desať 
rokov sčítanie obyvateľstva. Vtedy mali Ladce 619 a 
Tunežice 241 „duší“. 
Pred 135 rokmi (1880) žilo v Ladcoch 607 a v Tuneži-
ciach 251 obyvateľov. V roku 1890 vzrástol počet Lad-
čanov na 797 a Tunežičanov na 264. Pred 115 rokmi 
– v roku 1900 v Ladcoch prekročili tisícku – 1 113 
obyvateľov. V Tunežiciach napočítali 284. Počas de-
saťročia 1890 – 1900 nárast viac ako o 300 občanov 
spôsobil príchod cudzích robotníkov do cementárne 
a ich rodinných príslušníkov. 
V roku 1910 majú Ladce 1 050 obyvateľov a Tuneži-
ce 271. Tunežičania mali v roku 1907 možnosť zlepšiť 
postavenie obce a zvýšiť počet obyvateľov, keď im 
armáda ponúkla zriadiť v obci vojenský žrebčín. Za-
bránili tomu ženy, ktoré proti zriadeniu protestovali 
na obecnom úrade. 
Pre zaujímavosť ešte stav o dvadsať rokov neskoršie 
– v roku 1930. Ladce mali zhruba o tisíc obyvateľov 
menej ako dnes – 1618 a Tunežice 364.

90 V roku 1925 na radu niektorých pracovníkov ce-
mentárne starosta obce Andrej Martinák dal kúpiť 
prvý písací stroj pre potreby obecného úradu. Kro-
nikárovi obce sa nepodarilo zistiť, kto na ňom písal 
prvý. Bol to však pozoruhodný krok v „administratív-
nej technike“.

90 V tom istom roku (1925) na pokyn okresného 
úradu – školského inšpektorátu dali v Štátnej ľudovej 
škole v Ladcoch zhotoviť dažďomernú stanicu. Obslu-
hovali ju správca školy Emil Pauer a starší žiaci, ktorých 
to veľmi zaujalo. 

85 V rokoch 1930 – 1931 v Ladcoch regulovali Lúč-
kovský potok od železničnej stanice po križovatku – 
na dnešnej Cementárskej ulici. Po výberovom, veľmi 
zdĺhavom a zaujímavom konaní, reguláciu robila fir-
ma Holzmann zo Žiliny za 262 000 korún. Na stavbu si 
obec požičala v banke (zaručila sa cementáreň) – bolo 
však potrebné zabrániť vylievaniu potoka na budovy 
kolónií, četníckej stanice, kantíny i domov na druhej 
strane cesty. Železné zábradlie dal urobiť MNV po voj-
ne z koľajníc úzkokoľajnej železničky z Butkova do ce-
mentárne, ktorú rozobrali po zavedení lanovky. 

85 V roku 1930 založili pri Štátnej ľudovej škole prvé 
rodičovské združenie. Jeho prvým predsedom sa stal 
Rudolf Lukovínyi, prednosta Železničnej stanice v 
Ladcoch. Formy práce rodičovského združenia boli 
rôzne. Jednou z hlavných úloh bolo získavať peniaze 
na oblečenie, zaobutie pre chudobných žiakov počas 
vianočných podujatí i učebnice pre tých, ktorí si ich 
nemohli kúpiť. Hlavným však zostával styk a spoluprá-
ca učiteľa s rodičom.  

foto: z monografie „Visolaje“



Modlitba 

Na úvod

Bože,
daj mi spokojnosť prijať veci,

ktoré nemôžem zmeniť,
daj mi odvahu zmeniť veci,

ktoré sám nemôžem zmeniť,
no daj mi múdrosť,

aby som vedel odlíšiť
jedny od druhých.

Žil naraz iba jeden deň:
vychutnávať naraz iba jeden okamih,
a prijímal ťažkosti svojho života

ako cestičku k pokoju.
Prijímať tento hriešny svet

tak ako On:

Americký priemyselník Henry 
Ford  dostal otázku, kto je  naj-
lepší priateľ v živote človeka, 
odpovedal: „Tvoj najlepší pria-
teľ je ten, kto  rozvíja v tebe naj-
lepšie vlastnosti“. Určite každé-
ho z nás ovplyvňujú rôzni ľudia, 
ktorí v nás rozvíjajú rozličné 
vlastnosti, hodnoty. Tieto sku-
točnosti sa dotýkajú prostredia, 
v ktorom žije. Rodina, farnosť, 
práca, škola. Aj tie formujú ži-
vot človeka. Človek preto  vo 
svojom živote býva formova-
ný aj  prostredím. A dôležitou 
súčasťou života kresťana je aj 
modlitba, ktorá rozvíja môj po-
stoj k Bohu a k druhým ľuďom, 
chce byť tiež podporovateľkou 
dobrých vlastností v živote člo-
veka. Veľa krát ľudia si povedia, 
že sú neveriaci, lebo nechodia 
do  kostola, ale môžem povedať 
na základe vlastnej skúsenosti, 
že sa na nás kňazov obracajú aj 
tieto skupiny ľudí, pomodlite sa 
na ten, alebo iný úmysel. Treba 
si uvedomiť, že modlitba roz-
víja dobré vlastnosti každého 
človeka a mení, aj toho, čo sa 
považuje za neveriaceho.
V nasledujúcom období  Vás 
pozývame na tieto podujatia, 

u nás ... č í s l o  1 2

Ladecký farský 
spravodaj

ktoré organizuje naše farské 
spoločenstvo:
10. 10. Vás pozývame na jesen-
nú turistiku na Lysú horu
2. 11. bude spomienka na Všet-
kých verných zosnulých o 15:00 
na miestnom cintoríne 
21. 11. Vás pozývame na Kata-
rínsky ples v kultúrnom dome v 
Ladcoch
5. 12. príde Mikuláš
19. 12. bude vianočný koncert pred 
obecným úradom o 15:00     

Pavol Turza

Dňa 12.9.2015 sme oslávili sv. 
omšu na hore Butkov cele-
brovanú nitrianskym arcibis-
kupom Viliamom Judákom, za 
hojnej účasti veriacich, kňazov 
a rehoľníkov. Sestry rehole Bo-
žieho Milosrdenstva sa s nami 
pomodlili Korunku Božieho 
Milosrdenstva a predniesli 
príhovor k veriacim, pri príle-
žitosti posvätenia pamätníka 
sv. Faustíny. Svojim spevom 

S tohtoročnými prázdninami 
sa nám akosi nechcelo rozlúčiť. 
Aj keď leto je preč,dobré tradí-
cie je pekné dodržiavať. Takou 
milou tradíciou sa stalo pre nás 
už po 4.krát ukončenie letného 
oddychu  akciou s názvom „ 
Bodka za prázdninami“. Termín 
sme niekoľkokrát  preložili kvô-
li počasiu, a aj keď až v septem-
bri, ale popoludnie 15.septem-
bra sa nám vydarilo.
 Ako inak ,aj tento rok bola na-
šim cieľom  opekačka na Klárke.  
Spoločne s  p. farárom dospelá-
ci aj deťúrence po ceste zdieľali 
radostné zážitky a veselosť nás 

Správičky z farnosti

Sv. omša na hore Butkov

Bodka za prázdninami
spríjemnili túto milú udalosť 
Jitka Zelenková, Ženský zbor 
z Beluše a Detský zbor LaBam-
bino z Ladiec . Prvýkrát dostali 
veriaci možnosť prijať sviatosť 
zmierenia priamo na hore But-
kov. 
Ďakujeme Pánu Bohu za 
krásne počasie a hojné milosti. 
Ďakujeme organizátorom za 
ich snahu a všetkým za účasť.

Redakcia

sprevádzala po celý čas.
Šikovní tatinovia dopredu pri-
pravili ohnisko a všetko po-
trebné k opekačke .Keď sme 
prišli do cieľa, mohli sme si  po 
ceste oddýchnuť a podeliť sa o 
dobroty, ktoré sme si priniesli.
Naplnili sme nielen svoje 
brušká voňavými špekáčikmi 
či slaninkou, ale tiež srdcia vzá-
jomnou radosťou zo vzájomnej 
prítomnosti.
Domov nás zahnal dážď,ale nič 
to nepokazilo na tomto, pre 
nás vydarenom popoludní.
Tak, o rok sa opäť tešíme! 

M. Faturová

Takým, akým je, a nie taký,
akým by si ho aj želal mať.
Dôverovať, že On má moc

zmeniť všetko na dobré,
ak sa poddám jeho vôli,

aby som sa tak stal primerane
šťastným v tomto živote

a neombedzene štastným
spolu s ním v živote večnom.

Amen.



Zbierka šatstva
Počas zbierky šatstva dňa 
17.8.2015 sa vyzbieralo veľa 
detských, dámskych i pán-
skych odevov, z ktorých sa 
malé množstvo rozdalo aj v 
našej obci. 
Väčšiu časť šatstva a obuvi 
sme odviezli do Charitného 
domu sv. Vincenta v Žiline, 
kde boli milo prekvapení a 
všetkým nám veľmi pekne 
ďakujú. 
Treba povedať, že účasť na 
tomto projekte bola po-

Pod úpätím Poludnice
v penzióne Limba
posadajte na lavice,
ak sa vám dá...
...ak nie, tak na zem.

Rozpovieme príbeh pravdivý,
kto sa v ňom spozná,
nech sa nediví.
Je o skupinke ľudí...
...Henten čo sa nudí?
Drgni ho, nech sa zbudí!

K príbehu sa vráťme hneď,
čo čarovný je a vskutku krásny...
...moment, mám v oku smeť. 
Ok!
Tak použila som ho v básni.

Bok po boku šli títo mladí
lesom, lúkou, po skalách,
chodníkom čo sa krásne hadí...

Pod úpätím poludnice
vzbudzujúca a určite nás všet-
kých hreje na duši, že si vďaka 
tejto akcii mohol niekto obuť 
teplé topánky, obliecť sveter, 
košeľu alebo nohavice, ktoré 
sú čisté a funkčné.  Ďakuje-
me za všetku Vašu podporu, 
hmotnú i slovnú, a tešíme sa 
na ďalší spoločný projekt :-)

Zbierka školských 
potrieb
Ďakujeme za školské pomôc-
ky, ktoré ste nám priniesli v 
rámci zbierky školských po-
trieb. Budú odovzdané riadi-
teľke Základnej školy v Lad-
coch. 

Farská charita Ladce

Sedím si v teple kuchyne,za ok-
nom fučí vietor,prší,nuž,jeseň je 
tu.Spomienky na leto mám stále v 
čerstvej pamäti,ešte nedávno sme 
s malým ležali na deke a rozprávali 
sa o tom,ako som trávila prázdni-
nový čas ja..ako som sa učila voziť 
na kamošovom bicykli až ked som 
mala 12 rokov.Hrávali sme vybí-
janú dlho do večera,aj ked sme 
už dávno mali byť doma,posúvali 
sme si ručičky na hodinkách doza-
du,i ked nám rodičia neverili,že idú 
správne.Od rána sme sa naháňali 
za loptou,skákali gumu a ked mal 
náš tato čas,hrával badmintom 
nielen s nami,ale so všetkými dec-
kami z ulice,ktoré sa pridali k hre.
Chodili sme opekať na kopec,do-
mov sme sa vliekli špinaví,unave-
ní,ubehaní a šťastní.Dnes sa deti 
tiež stretávajú-online.Rozprávajú 
sa spolu cez skype,hoci bývajú v 
jednej bytovke.Na sociálnej sieti si 
píšu odkazy že“niekto na pizzu?“a 
podobne.Futbal hrávajú nie na ih-
risku vonku,ale na playstation.Kre-
ativitu si cvičia rôznymi hrami na 
tablete.Môj starší syn dostal prvý 

mobil v 9.triede.Mladší ho zatiaľ 
nemá,nepotrebuje ho.Sem tam ho 
vidím hrať sa so sestrenicou nejaké 
hry na počítači...Našťastie zatiaľ 
sa nepýta,kedy aj jemu Ježiško 
donesie pod stromček smartfon,i 
pod,či čo. Určite ten čas nastane a 
nevyhneme sa tomu.Zatiaľ s uspo-
kojením pozorujem,ako si dáva na 
hlavu prilbu,a ide sa opýtať kama-
rátov,či sa budú spolu voziť na bi-
cykli....tak to je dobre.

Janette

Zo života ...

Výlet do Liptovského Jána 

Uprostred leta sme sa vybrali na rodinný výlet.Zbalili sme de-
ti,všetky potrebné veci a vydali sa na cestu na Liptov.Užili sme 
si skvelé chvíle,deti ani my dospeláci sme sa veru nenudili.Túru 
na Poludnicu sme prežili všetci,mali sme prekrásne počasie a 
ten výhľad stál za tú námahu...večer sme mali aj opekačku,a 
nasledujúce dni sme sa nasmiali a vyhrali všetci do sýtosti...V 
Liptovskom Jáne sme navštívili malebný kostol,kde celebroval 
sv.omšu veľmi zaujímavý p.farár.Spokojní sme sa vrátili do-
mov.Katka napísala aj báseň na pamiatku,a podarila sa jej...

Duchovný recenzor: Pavol Turza,ladce@fara.sk
Zodpovedný redaktor: Janette Šedová Janušková, 
janette.sedova@azet.sk, 0902 143 629
Členovia redakčného tímu: Katka Filiačová, 
Mária Ježová, manželia Faturovci

...skoro som tam skonala.

Keď dosiahli vrchol sveta,
jeden z mnohých,
povedať sa musí veta:
...Ema má mamu...(čo?)

Cestou dolu spojili sa, 
boli ako jeden.
Všetci spolu tešili sa...
...na obed je rezeň...

Fazuľová polievka,
zaplnila brušká,
poranené kolienka
( :-) nášho Matúška)
utrela osuška.

Koniec dobrý, všetko dobré, 
urobme si záver...
...Keď sú deti unavené,
splnený je zámer. :-)
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Starosti a radosti rybárov

Na chov rýb treba peniaze, 
vedomosti a trpezlivosť

Množstvo rybárov, ich bohatá a záslužná čin-
nosť nás priviedli k tomu, aby sme ich požiada-

li o trocha podrobnejšiu informáciu, ako je to v Ladeckých 
zvestiach zvykom. Dnes to nebude o chytaní, ale o orga-
nizácii a chove v interpretácii predsedu SRZ – obvodnej 
organizácie Ilava, Bohumila Ištvánika. 

Prostriedky na zarybnenie revírov celej MsO sa získavajú v 
najväčšej miere z financií získaných od jej členov (cena za 
povolenie + členskú známku).

Členská základňa SRZ, ob-
vodná organizácia má cel-
kom 407 členov, z toho 348 
dospelých, 12 vo veku 15 – 17 
rokov a 47 detí vo veku od 6 
do 14 rokov. Základná organi-
zácia je v Dubnici nad Váhom 
a patria do nej okrem Ilavy aj 
obvodná organizácia č. 1 – 
Dubnica nad Váhom a číslo 2 
Nová Dubnica. 
Základná organizácia má v 
užívaní 12 kaprových a 15 
pstruhových lovných revírov, 
7 pstruhových a jeden kapro-
vý chovný revír. Z toho orga-
nizácia Ilava obhospodaruje 
6 kaprových a 6 pstruhových 
revírov. 
Rok rybára začína povinným 
odovzdaním (do 15. januá-
ra) vyplneného záznamu o 
dochádzke a úlovkoch ry-
bárskemu hospodárovi, po 
zaplatení obdrží doklady, 
oprávňujúce loviť ryby. Ďal-
šou povinnosťou v novom 
roku, vyplývajúcou zo záko-
na o rybárstve, je účasť na 
výročnej schôdzi. Tá sa koná 
tradične začiatkom marca a 
prináša informácie o činnos-
ti organizácie v uplynulom 
roku i o úlohách na tento rok. 
V pozvánke na schôdzu (resp. 
informáciou na internete) sú 
uvedené i termíny a miesta 
brigád – azda najdôležitejšej 
povinnosti každého člena, 
ktorý dovŕšil vek 18 rokov. 
Najviac brigád je v mesiacoch 
marec, apríl – čistenie brehov 
po zimnom období, kosenie 
pobrežných porastov. Brigá-
dy na pstruhových vodách 

Plán zarybnenia, nákup ná-
sad, realizácia zarybnenia – 
proces, ktorý má na starosti 
hlavný hospodár MsO (v spo-
lupráci so svojimi kolegami 
– hospodármi v jednotlivých 
ObO) sleduje, resp. schvaľuje 
celý výbor MsO. Samozrej-
me, ceny násad v súčasnos-
ti, množstvo násad, skrátka 
každá organizácia sa snaží 
pomáhať si v tomto vlastným 
odchovom. ObO č. 3 má dva 
chovné rybníky – v Tuneži-
ciach pri hlavnom rybníku a 
v Ilave (smerom na Iliavku za 
zberným dvorom). Chovný 
rybník v Tunežiciach (plocha 
0,3 ha) v posledných rokoch 
dôsledkom teplého počasia 
bol hlavne v lete „zanesený“ 
vodným rastlinstvom  - zní-
žený obsah kyslíka vo vode. 
Preto sa dal návrh na jeho 
vyňatie zo štatútu chovných 
zariadení. Po zrušení sa o 
túto plochu zväčší plocha 

R ybár i

sú i „stavebné“ – oprava po-
škodených kaskád po jarných 
vodách, stavba nových kas-
kád ... Plán ObO č. 3 na tento 
rok je odpracovať 2480 hodín 
(do mája sme odpracovali cca 
1500 hodín). 
Lov na pstruhových vodách 
sa začína 16. apríla. Žiaľ, mno-
hí “pstruhári“ konštatujú z 
roka na rok prázdnejšie po-
toky, nehovoriac o starších 
„muškároch“, ktorí nostalgic-
ky spomínajú na donedávna 
nádherné úlovky lipňa tymiá-
nového na Podhradskom po-
toku (v Košeci). Do akej miery 
k tomu prispieva prítomnosť 
vydry riečnej (produkt ochra-
nárov, ktorí by ju nasadili azda 
do všetkých potokov a riek na 
Slovensku), úpravy potokov 
(Podhradský), protipovodňo-
vé opatrenia (Ilavská sihoť) 
alebo je to znečisťovanie (To-
varský potok v Červenom Ka-
meni), obmedzená či zrušená 
násada pstruha potočného 
už niekoľko rokov. Sem patrí 
aj júnový výhyn v Kolačín-
skom potoku – príčinou bola 
prítomnosť poľnohospodár-
skych postrekových látok – 
páchateľ neznámy!
Pstruhové vody sa „zamy-
kajú“ 30. septembra. 
Lov rýb na kaprových vodách 
sa začína 1. júna a končí na-
sledujúci rok 14. marca. Počas 
celého roka sa organizuje sú-
ťaž o najväčší úlovok. Mest-
ská organizácia v Dubnici nad 
Váhom na konci roka súťaž 
vyhodnotí.

hlavného rybníka Tuneži-
ce. Naopak, chovný rybník v 
Ilave (plocha cca 0,4 ha) má 
niekoľko posledných rokov 
dobré výsledky v odchove 
plôdika šťuky severnej (jed-
na z najdrahších násad). Kaž-
dý rok (hlavne v apríli) sa cca 
10 000 ks malého plôdika 
šťučky (dĺžka 1,5 až 3 cm) na-
sadí do napusteného rybníka. 
Po 8 – 9 tich týždňoch od na-
sadenia sa rybník vypúšťa a 
šťučka sa zlovuje. Táto šťučka 
má však už dĺžku 10 až 15 cm 
a už je vhodnou násadou do 
veľkej vody! (využíva, či skôr 
zneužíva sa v tomto prípade 
kanibalizmus ryby). Takýto 
plôdik je niekoľkonásobne 
drahší ako pôvodná násada. 
Z pôvodných 10 000 ks takto 
dorastie okolo 500 ks a ním 
sú zarybnené hlavné kaprové 
revíry celej MsO.

Aj takí sú rybári
V júli pri love rýb na Váhu 
som pozoroval na druhej 
strane Váhu loviaceho mla-
dého rybára z Horoviec. 
Celý čas sme spolu „cez 
vodu“ komunikovali. Asi 
po pol hodine sa mu poda-
rilo chytiť nádhernú 75 cm 

mrenu severnú. Pochválil 
sa, že takú mrenu doteraz 
nechytil. Opatrne jej uvoľnil 
háčik a ako sám veľký Ja-
kub Wágner (známy „tele-
vízny rybár“) ju pobozkal a 
opatrne pustil späť.

Bohumil Ištvánik

foto: Ing. Jozef Šedík

foto: Ing. Jozef Šedík



Nemali by sme obísť ani sociál-
nu a humánnu oblasť, ktorá je 
v dnešnej dobe taká nástojčivá. 
Hádam najdôležitejšia je oby-
čajná každodenná pozornosť. 
Príjemným a vďačným preja-
vom sú podujatia, ktoré pripra-
vuje miestna samospráva kaž-
doročne aj v našej obci. V tomto 
roku Vás obecné zastupiteľstvo, 
jeho kultúrna komisia, starosta 
obce a Zbor pre občianske zá-
ležitosti pozývajú na:
Spoločenské stretnutie so Cieľom celoslovenskej súťa-

že je rozvíjať záujem recitá-
torov o pôvodnú slovenskú 
ľúbostnú poéziu. Vytvoriť 
priestor pre konfrontáciu a 
tvorivý dialóg všetkých záu-
jemcov pre túto činnosť. 
Súčasťou súťaže je odborný 

Prirodzene, že ctiť si staršiu generáciu by sme mali po celý 
rok. V októbri sa vždy hlbšie zamyslíme, čo seniori vytvori-
li, o podmienkach, v ktorých žili, aký odkaz zanechali.

Dňa 23. októbra t.r. sa už po sedemnásty raz 
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Kultúra  a  spoločensk ý ž ivot

10. ročník rodičovského plesu Stretnutie milovníkov poézie

Október je mesiac úcty k starším

Už teraz začali organizátori pripravovať 10. ročník Rodičov-
ského plesu, ktorý bude 30. januára 2016 v Dome kultúry. 
Usporiadateľ – Združenie rodičov pri Základnej škole pre ta-
nec a dobrú náladu zabezpečilo kapelu z Považskej Bystrice 
BONITA. 
Informáciu rozšírime v decembrovom čísle Ladeckých zvestí. 
Dnes Vás chceme upozorniť, že lístky na Rodičovský ples si 
môžete zabezpečiť už v októbri 2015. Informácie na telefón-
nom čísle 0905 695 925.

staršími spoluobčanmi
24. októbra 2015 o 15:00 
hod. v Dome kultúry Ladce.
Organizátori srdečne pozývajú 
všetkých občanov nad 60 ro-
kov. V kultúrnom programe 
vystúpia žiaci Materskej školy, 
Základnej školy a hudobno-zá-
bavná skupina EMINENT. 
Pripravené je aj občerstvenie 
a odvoz autobusom. Podrob-
nejšie sa o tom (miesto a čas 
odchodov) dozviete v relácii 
miestneho rozhlasu.

seminár, ktorý sa sústredí na 
hodnotenie úrovne súťaž-
ných prednesov a beseda s 
významnými slovenskými 
hercami, spisovateľmi a reci-
tátormi. 
Vyhlasovateľom súťaže je 
Klub priateľov poézie Pavla 
Koyša v Bratislave. Orga-
nizátor súťaže je Považské 
osvetové stredisko Považská 
Bystrica a spoluorganizátor-
mi obec Ladce a Považská 
knižnica Považská Bystrica. 
  
Súťaží sa v štyroch 
kategóriách:
• žiaci
• študenti stredných škôl
• dospelí občania do 60 rokov
• dospelí občania nad 60 rokov

Hodnotiacu porotu vyme-
núva predseda Klubu pri-
ateľov poézie Pavla Koyša 
v Bratislave. Na návrh od-
bornej poroty prvým trom 
účastníkom udelia diplomy 
a vecné ceny. Osobitná cena 
sa udelí za prednes básne 
Pavla Koyša.

stretnú v Dome kultúry Ladce milovníci pôvodnej 
slovenskej ľúbostnej poézie na súťaži Koyšove Ladce.

12. októbra spúšťame skúšobnú prevádzku novej 
webovej stránky www.ladce.sk, ktorú si môžete po-
zrieť už aj na mobilných zariadeniach a tabletoch.



Začiatok školského roka v Materskej škole

Ako každý, aj tento začiatok školské-
ho roka sa nezaobišiel bez slzičiek v 
očkách našich nových najmenších 
školáčikov. Pre deti aj mamičky je 
toto obdobie „odtrhnutie sa od 
pupočnej šnúry“ veľmi náročné. 
Verím, že vzájomnou spoluprácou 
nájdeme cestu najmenej bolestivú 
a adaptácia detí na nové prostredie 
bude bez problémov. 
V školskom roku 2015/2016 budú v 
Materskej škole otvorené 4 triedy s 
celkovým počtom 78 detí vo veku 
od 2,5 do 7 rokov. 
Pre vstup do Základnej školy sa pri-
pravuje 21 detí. 
Rady pedagogického kolektívu  
sme rozšírili o 2 nové učiteľky – Bc. 
Zuzana Zbínová a Alena Janíková. 
Do novej práce im prajem veľa tvo-
rivých síl. 
Do starobného dôchodku odišla 
Katarína Kósová – prevádzková za-
mestnankyňa, ktorú nahradila Zu-
zana Čuríková. 
Aj touto cestou ďakujem pani Kó-
sovej  za dlhoročnú obetavú prácu. 

Pedagogickí pracovníci školy: 
Riaditeľka: Táňa Kukuliašová
Učiteľky: Alena Svádová, Bc. Zuza-

V školskom roku 2015-2016 
bude v Základnej škole Ladce 
pracovať ZR, ktorého úlohou je 
organizovať kvalitnú spoluprá-
cu vedenia školy a pedagógov 
s rodičmi, pomáhať rozvíjať 
aktivity detí pri príprave rôz-
nych podujatí, prípadne ich fi-
nancovať. Možnosti spolupráce 
učiteľ – rodič je mnoho, najmä 
v oblasti pedagogickej propa-
gandy. 

Prázdniny sa pominuli, začína škola. 
A tá naša novučičká na nás všetkých volá. 
Sem budeme radi chodiť, 
aby každý múdru hlávku mal
a so všetkým čo ho čaká, 
statočne sa pasoval.

Dňa 2. septembra 2015 v Základnej škole slávnostne 
otvorili školský rok 2015-2016. Na slávnosti bol prí-
tomný starosta obce Ing. Jaroslav Koyš a tri desiatky 
rodičov žiakov. 

V pedagogickom procese sa veľký dôraz kladie na krúž-
ky, kde deti môžu tráviť voľný čas a venovať sa svojim zá-
ujmom.

V učilišti 126 žiakov

Združenie rodičov – významný pomocník školy

V Základnej škole slávnostne 

Krúžky – záujmová činnosť v ZŠ

Dňa 2. septembra 2015 sa zišli v Dome kultúry žiaci a pedagógovia 
Odborného učilišťa internátneho na slávnostnom otvorení škol-
ského roka 2015-2016.
Do školských lavíc odborného učilišťa zasadlo 126 žiakov, z toho 
50 dievčat a 76 chlapcov. Pre budúce povolanie pripravujú v tomto 
školskom roku 22 murárov, 8 maliarov, 11 stolárov, 14 stavebných 
zámočníkov, 10 záhradníkov, 40 kuchárov a 21 žiakov v odbore 
služby a domáce práce. 
V jednotlivých ročníkoch nastúpilo 46 prvákov, 47 druhákov a 33 
tretiakov.

Mgr. Miroslav Sňahničan

V prvých dňoch školského 
roka urobili v škole bilanciu, z 
ktorej vyplýva, že ZŠ bude na-
vštevovať 194 žiakov, čo je o 
niečo menej ako v uplynulom 
školskom roku. 
Z celkového počtu je 84 
chlapcov a 110 dievčat. Na 1. 
stupni je 94 a na druhom 100 
detí. 
Vedenie školy: 
Mgr. Bronislava Majtánová, 
riaditeľka
PaedDr. Mária Hatoková, zá-
stupkyňa riaditeľky
Lýdia Jakubecová, ekonómka
Čitateľov – rodičov iste zau-
jíma aj rozdelenie triednic-
tva (v zátvorke počet žia-
kov v triede):
1. Mgr. Daniela Koňuchová 
(17)
2. A Mgr. Katarína Štefancová 
(13)

Sú také skúsenosti, že mnohí aj 
po opustení školy pokračujú v 
činnosti, ktorej základy získali v 
záujmovom krúžku na základnej 
škole. 
V školskom roku 2015-2016 sú v 
ladčianskej Základnej škole zria-
dené krúžky:
Tvorivé dielne – Mgr. K. Štefan-
cová, Prírodovedný – Mgr. E. 
Letková, Hravá angličtina – Mgr. 
A. Kubičinová, Stolný tenis I – 
Mgr. R. Strapko, Športové hry  - 
Mgr. D. Koňuchová, Športové LZ 05 / 2015     str. 9
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na Zbínová (najstaršia veková sku-
pina „Lienky“ 5 – 6 r. deti)
Anna Grmanová, Táňa Kukuliašová 
(stredná veková skupina „Včielky“ 
4 – 5 r. deti)
Alena Kukučková, Andrea Kotraso-
vá (mladšia veková skupina „Motý-
liky“ 3 – 4 r. deti)
Mgr. Gabriela Zahradníková, Alena 
Janíková (najmladšia veková skupina 
„Mravčekovia“ 2,5 – 3 r. deti).

Aj v tomto školskom roku budeme 
naďalej pracovať podľa Školského 
vzdelávacieho programu „Poď so 
mnou spoznávať svet“, v ktorom 
preferujeme zážitkové učenie, roz-
voj osobnosti dieťaťa, tvorivosti a 
fantázie. Snahou celého kolektívu 
je, aby radosť a dobrá nálada spre-
vádzala celý pobyt dieťaťa v MŠ. 
Pre deti je pripravených množstvo 
aktivít a podujatí, ktoré budeme po-
stupne zverejňovať na webových 
stránkach obce. Pri našich aktivitách 
radi privítame spoluprácu a pomoc 
rodičov. 
Všetkým zamestnancom aj rodičom 
prajem veľa síl, trpezlivosti v nastá-
vajúcom školskom roku 2015/2016.

Táňa Kukuliašová, riaditeľka MŠ

Zloženie výboru ZR: 
Ivana Klobučníková (predsedkyňa)
Peter Chovanec (pokladník)
Zuzana Čuríková (tajomníčka)
Triedni dôverníci:
Martin Didek (1. ročník), Dominik 
Koštialik (2. A), Ivana Mrvová (2. 
B), Ing. Jaroslav Koyš (3. A), Ja-
nette Šeďová (3. B), Katarína Ko-
llárová (4.), Peter Chovanec (5.), 
Ivana Klobučníková (6.), Zuzana 
Čuríková (7.), Jarmila Kútna (8.), 
Jozef Záhradník (9. ročník).

2. B Mgr. Iveta Jarábková (14)
3. A Mgr. Eva Letková (13)
3. B Mgr. Mária Kubičinová 
(13)
4. Mgr. Richard Strapko (23)
5. Mgr. Jana Štrbíková (23)
6. Mgr. Tomáš Struňák (16)
7. Mgr. Šárka Adamcová (15)
8. Ing. Lenka Dideková (26)
9. Ing. Katarína Šibíková (20)

Bez triednictva sú Ing. Marti-
na Kozlíková, Mgr. Vladimíra 
Šišková, ThDr. Pavol Turza (ka-
tolícky farár), Mgr. Ľubomír 
Vontorčík (evanjelický farár). 
V školskom klube detí sú dve 
oddelenia s celkovým po-
čtom 50 detí. Vedú ich Jar-
mila Gabková a Mgr. Ivana 
Huňačková.
Klub je pre žiakov otvorený 
od 6:30 – 7:30 hodiny a od 
11:30 – 16:00 hodiny.

hry chlapci – Mgr. B. Majtánová, 
Športové hry dievčatá – Mgr. V. 
Šišková, Slovenčina pre devia-
takov – Mgr. J. Štrbíková, Stolný 
tenis II – Mgr. T. Struňák, Mate-
matika pre deviatakov – Ing. K. 
Šibíková, Matematický – Ing. M. 
Kozlíková, Strelecký – J. Fabo, 
Hasičský – F. Meliš, Futbalový 
ml. žiaci – P. Veteška, Futbalový 
st. žiaci – J. Machala.

foto: Mgr. Tomáš Struňák
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Ladčiansky futbal po 7. kolách                    Výsledky

Pred začiatkom súťaže boli ešte 
nejasnosti okolo niektorých 
hráčov. Na prestup sme získali 
Mokričku z Lysej. Za hráčov, ktorí 
odišli, sme získali na hosťova-
nie mladých hráčov Krajčiho z 
Dubnice, Oťahela z Košeckého 
Podhradia a Konečného z Belu-
še. Aby plnohodnotne nahradili 
hráčov, ktorí odišli, musia sa „vy-
hrať“ a to potrebuje čas. Výnim-
kou je Štrbák z Púchova, ktorý 
má skúsenosti z dorasteneckej 
ligy aj z 3. ligy dospelých. Do-
spelí sú po 7. kolách na 6. mieste 
s 11 bodmi a skóre 9:8. Okrem 
súperov bojujú aj so zraneniami, 
pretrvávajúce problémy majú 
Kučera, Kučma, Kušík, Zábojník 
a naviac aj Machala má zlomený 
prst na ruke. V doterajších 7 zá-
pasoch zasiahlo do hry až 22 hrá-

Stolnotenisové ligy odštartovali

Vyžrebovanie 1. časti

24. septembra, 3. októbra a 9. októbra t.r. odštar-

Ostatný, pre nás taký úspešný 
ročník, dáva predpoklady a 
zaväzuje obstáť aj v ročníku 
2015-2016 a umiestniť sa na 
popredných miestach. 
TJ Tatran cementáreň Lad-
ce budú reprezentovať hrá-
či, ktorých mená uvádzame 
podľa rebríčka úspešnosti 
Krajského stolnotenisového 
zväzu v Trenčíne. 

4. liga
03.10. STO Nitrica A – Ladce A
03.10. KST KINET Diviaky A – Ladce A
17.10. Ladce A – Keram. Trenčín C
31.10. Ladce A – TTC P. Bystrica B
31.10. Ladce A – TJ Slovan 
             Dolné Kočkovce A
14.11. Ladce A – OSTK Omšenie A
14.11. Ladce A – STO Prusy A
28.11. Ladce A – STK N. Mesto n/V B
12.12.STK PD Ž. Oslany A – Ladce A
12.12.STK O. Otrhánky A – Ladce A
19.12. Ladce A – STK Prievidza B
19.12. Ladce A – TJ S. Handlová A

5. liga
09.10. Ladce B – Klobušice A
16.10.Pruské A – Ladce B
23.10.Ladce B – Slovan PB A
30.10.Sedmerovec A – Ladce B
06.11.Ladce B – TTC PB C
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Miroslav Tomanica, Ivan Hre-
vuš, Vladimír Jankovský ml., 
Miloš Jurč, Vladimír Hromek, 
Viliam Popelka, Vladimír Jan-
kovský st., Peter Gajdošík, 
Dušan Kvasnica, Miroslav 
Sňahničan, Martin Kvocera, 
Miroslav Pišta, Pavol Kalus, 
Peter Galanský, Anton Po-
pelka, Vladimír Letko, Jozef 
Švihel.

čov, každý zápas nastupujeme 
v inej zostave. Plný počet minút 
odohrali len Martinka a Krajčí 
a o niekoľko minút menej majú 
za sebou Oťahel a Mokrička. Na 
9 strelených góloch sa podieľalo 
6 hráčov. Veríme, že sa situácia 
bude stabilizovať a niekto sa pre-
budí aj strelecky. 
Dorast je po 7 kolách so 4 víťaz-
stvami, 1 remízou a 2 prehrami 
so skóre 24:16 a 13 bodmi na 4. 
mieste. Najlepším strelcom je 

tovali 4., 5. a 7. ligu stolného tenisu, v ktorých má zastúpe-
nie aj TJ Tatran cementáreň Ladce.

13.11.Dubnica A – Ladce B
20.11.Ladce B – N. Dubnica D
27.11.Ladce B – Pružina A
04.12.N. Dubnica C – Ladce B
11.12.Ladce B – OZ Lysá p/M A
18.12.Domaniža A – Ladce B

7. liga
24.09. Púchov A – Ladce C
02.10. Ladce C – Dol. Moštenec A
09.10. Miracles DCA A – Ladce C
16.10.Ladce C – N. Dubnica E
23.10. Milochov A – Ladce C
30.10. Ladce C – Dol. Kočkovce C
06.11. Nozdrovice B – Ladce C
13.11. Ladce C – TTC PB E
20.11. 3. ZŠ Dubnica A – Ladce C
26.11. Milochov B – Ladce C
04.12. Ladce C – Pružina B
11.12. Udiča A – Ladce C
18.12. Ladce C – Nozdrovice A

S doterajším 
ú č i n k o v a n í m 

našich mužstiev v novom 
súťažnom ročníku môžeme 
byť spokojní. 

Kvasnica s 10 gólmi, za ním je s 
5 gólmi Mosorjak. Ani dorasten-
com sa nevyhýbajú zranenia, od 
2. kola pauzuje Blaško a vážne 
zranený je Šebek, ktorý je po 
operácii. 
Najvyššie v tabuľke sú žiaci so 
4 víťazstvami a 1 prehrou na 3. 
mieste so skóre 17:6 a 12 bodmi. 
Najlepšími strelcami sú Martin 
Adamec a Matej Halúska so 4 
gólmi. 

Ing. F. Gach

Turisti na horách
Turistický oddiel Slovenského zväzu technických športov ce-
mentáreň Ladce pokračoval aj v druhom polroku v ďalších 

zaujímavých túrach. 
25. júla 2015 – výstup na Veľký Choč (1 608 m nm). Túra sa začala z 
obce Valaská Dubová ostrým výstupom na Veľký Choč a odtiaľ dole 
do obce Lúčky. Trasu dlhú 12,8 km s výškovým rozdielom takmer 
1 000 m zvládlo za pekného počasia 34 turistov. V obci Lúčky bola 
možnosť kúpania v termálnych vodách. 
15. augusta 2015 – výstup na Babiu horu (1 728 m nm). Výstup sa 
začal z Poľska zo sedla Krowiarky. Túru dlhú 13,6 km s výškovým roz-
dielom cca 750 m, zvládlo za pekného počasia 33 turistov, z toho 2 
deti. Z Babej hory bol zostup okolo Hviezdoslavovej horárne k miestu 
Slaná voda, kde čakal autobus a odtiaľ autobusom do Ladiec. 
19. septembra 2015 – výstup na Veľkú Raču (1 236 m nm). Na pomer-
ne ľahký výstup sa vydalo 37 dospelých a 8 detí. Výstup sa začal z 
obce Oščadnica, časť Dedovka. Niektorí turisti išli peši, ale časť z nich 
využila lanovku k chatám na Rači. Odtiaľ po hodinovom pochode 
hrebeňovkou sa všetci dostali na vyhliadkovú vežu Veľkej Rače. Pre 
veľkú hmlu však výhľad nebol žiadny. Preto sa celá skupina vrátila 
späť ku chatám, kde bola možnosť využiť rôzne atrakcie. Najzaujíma-
vejšia bola kovová bobová dráha. 
Cestou domov sa turisti zastavili ešte v Starej Bystrici, kde si pozreli a 
vyfotografovali nový orloj na námestí. 
Ďalšia turistická akcia  - záverečná v roku 2015, bude 24. októbra 2015 
výstup na Butkov a posedenie pri guláši, kde sa vypracuje plán turi-
stických akcií na rok 2016. O tom Vás budeme informovať v decem-
brovom čísle Ladeckých zvestí.                    Ing. Jozef Remo, predseda ZO


