
S P R A V O D A J C A  M I E S T N E J  S A M O S P R Á V Y  V  L A D C O C H

Číslo: 6       december 2015

Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Ladce

Vianočný príhovor

Dňa 10. septembra t.r. schvá-
lilo obecné zastupiteľstvo v 
Ladcoch Program hospodár-
skeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce Ladce na roky 
2015 – 2020. Spolu s územ-
no-plánovacou dokumentá-
ciou obce sú najdôležitejšími 
strategickými a plánovacími 
dokumentami samosprávy. 
Tento strednodobý progra-
mový dokument sa vypraco-
vával z poznania konkrétnych 
potrieb občanov, podnika-
teľov a organizácií v obci. 
Proces jeho tvorby sa konal 
vo viacerých fázach. Jeho 
konečná formulácia podlie-
hala pripomienkam poslan-
cov obecného zastupiteľstva 
a ďalších zainteresovaných 

LADECKÉ ZVESTI

December 2015 – január 2016
v Ladcoch

11. december
Výročná členská schôdza 
SZZP 
18. december
Vianočné posedenie pod 
jedličkou (ZŠ)
19. december
Stretnutie pri jasličkách 
20. december
Vianočný galakoncert 
Rádia Šláger
31. december
Stretnutie občanov pri 
Dome kultúry
31. december
Turnaj v malom futbale
23. január
Detský karneval v DK
30. január
Rodičovský ples

osôb a kolektívov. 
Tvorbu dokumentu zabez-
pečila spoločnosť Gemini 
Group, s.r.o.. Program je čle-
nený na päť častí: 
- analytická časť
- časť strategická
- programová časť
- realizačná časť
- časť finančná.
Úlohy, ktoré na 3. strane toh-
to čísla LZ uvádzame (s termí-
nmi uskutočnenia a finančný-
mi nákladmi) sú náročné a ich 
realizácia závisí na financiách 
a na „umení“ ich získať. Zdro-
je financií sa predpokladajú z 
Európskych fondov, vlády SR, 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a obce Ladce. Po-
drobnejšie o jednotlivých ak-

ciách vás budeme informovať 
v aktuálnom čase ich uskuto-
čňovania. V úvode dokumen-
tu starosta obce Ing. Jaro-
slav Koyš okrem iného píše:  
„Dovoľte, aby som vyjadril 
presvedčenie, že napĺňanie 
cieľov stanovených v tomto 
dokumente vedie k všestran-
nému rozvoju obce a uspoko-
jí očakávania všetkých obyva-
teľov Ladiec. Pevne verím, že 
obyvatelia obce budú aktívni 
počas celého programového 
obdobia a budú sa podieľať 
na tom, aby Program nepred-
stavoval statický dokument, 
ale stal sa dynamickým ná-
strojom schopným reagovať 
na akékoľvek aktuálne pod-
nety.“       (dokončenie na str. 3)

Neúprosne, no spravodlivo 
plynúci čas nás znova posunul 
pred prah najkrajšieho obdo-
bia roka. Áno, opäť sú tu Via-
noce – čas pokoja a vzájom-
ného porozumenia. Obdobie 
krásne rozsvietenej vianočnej 
jedličky či borovice, vône via-
nočného pečiva a spomienok. 
Tento čarovný čas milujú ni-
elen naši najmenší, ktorí už isto 
napísali Ježiškovi dlhý zoznam 
želaní, ale aj my dospelí. Vy-
chutnávame si pokojnú atmo-
sféru domova, v ktorom vlád-
ne pocit bezpečia v prostredí 
plnom lásky, domácej pohody 
v prítomnosti najbližšej rodiny 
alebo dobrých známych. 

Pri tejto príležitosti vám chcem, 
vážení spoluobčania, poďako-
vať za vašu prácu v tomto roku 
a za mnohé užitočné podnety, 
ktoré nás inšpirujú k ďalšej prá-
ci. Chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa aktívne zapájajú do 
procesu rozvíjania našej obce 
a zároveň pozvať všetkých 
občanov (hlavne tých nespo-
kojných) na diskusiu o riešení 
nielen ich problémov, ktoré sú 
naše spoločné, ladčianske, tu-
nežické aj hornoladčianske. 
Želám vám, milí spoluobčania, 
radostné a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov v kruhu 
svojich najbližších, aby sa vám 
splnili vaše sny, priania a pred-
savzatia. A do nového roka 
vám želám veľa šťastia, zdra-
via, psychických a fyzických síl. 
Našim deťom želám bohatého 
Ježiška. Aby si pod vianočným 
stromčekom našli ten najkrajší 
darček, ktorý si vysnívali. 
Na záver mi dovoľte, aby som 

poďakoval za spoluprácu v 
tomto roku miestnym podni-
kateľským subjektom: Považ-
skej cementárni, a.s., Ladce, na 
čele s generálnym riaditeľom 
Ing. Antonom Barcíkom, jeho 
spolupracovníkom a zamest-
nancom, spoločnosti Drevopal 
na čele s Róbertom Jendrolom, 
súkromným podnikateľom Pe-
trovi Chovancovi, Martinovi 
Adamcovi, Petrovi Jesenské-
mu, spoločnosti AMV, spoloč-
nosti BEEL s RNDr. Branislavom 
Liptákom a jeho kolektívu, kto-
rý sa stará o vydávanie našich 
Ladeckých zvestí a v neposled-
nej rade RNDr. Petrovi Janeší-
kovi. Všetkým týmto patrí veľ-
ká vďaka za aktívnu a nezištnú 
pomoc pri rozvoji našej obce. 

Želám vám šťastné a pokojné 
vianočné sviatky a úspešný a 
pokojný rok 2016. 

Ing. Jaroslav Koyš, 
starosta obce
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Filip Fógel
Marko Mentel  
Samuel Turza

Melinda Zara Fábiková
Markus Mrážik

Blahoželáme rodičom, deťom 
prajeme zdravé a šťastné detstvo.

Michal Uríček (61)
Stanislav Zahradník (61)

Rudolf Bajza (74)
Eva Cibičková (75)

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

85 rokov 
Agnesa Martináková 

(11. január 1931)

80. rokov 
Libuša Jesenská 

(16. január 1936)

60. výročie sobáša
Ladislav Letko a Mária 
r. Čemešová (21.1.1956)

Anton Peterka a Rozália 
r. Letková (21.01.1956)

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

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Po kontrole uznesení poslan-
ci zobrali na vedomie správu 
hlavnej kontrolórky obce Ing. 
Moniky Prekopovej za 3. štvr-
ťrok 2015.
Potom schválili pridelenie 
bytu v 16 BJ Márii Chaláňovej. 
Slovenskému hydrometeoro-
logickému ústavu stanovili za 
umiestnenie monitorovacej 
stanice nájomné 30 eur ročne 
na dobu 15 rokov. 
Starosta obce informoval o 
ukončení nájomných zmlúv 
obce Ladce a TJ Tatran ce-
mentáreň Ladce. Poslanci 
schválili jej predĺženie do 30. 
septembra 2025. Schválili aj 

Zasadanie obecného zastu-
piteľstva v Ladcoch dňa 15. 
októbra t.r. viedol za prítom-
nosti 6 poslancov starosta 
obce Ing. Jaroslav Koyš.

Na obecnom zastupiteľstve 
12. novembra t.r. zasadalo pod 
vedením starostu obce Ing. Ja-
roslav Koyša osem poslancov.

Narodené deti

Opustili nás

Jubilanti
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Poslanci zastupiteľstva v októbri

Na novembrovom zasadaní obecného zastupiteľstva

výšku nájomného: za nebyto-
vé priestory 10 eur ročne a za 
športový areál 10 eur za rok. 
Obecné zastupiteľstvo (po in-
formácii hlavnej kontrolórky 
obce) zamietlo žiadosť TJ Ta-
tran cementáreň Ladce o od-
pustenie nájomného za pries-
tory v DK a športového areálu 
za rok 2015. Poslanci súhlasili s 
odstúpením Ľubomíry Porub-
čanovej ako členky sociálno-
-bytovej a zdravotnej komisie 
z osobných dôvodov. Súčasne 
schválili novú členku tejto ko-
misie Mgr. Dominiku Ľachkú. 
V ďalšom bode zastupiteľstvo 
schválilo bezplatný nájom 
priestorov DK pre materské 
centrum Mimčo na uspori-
adanie detského karnevalu. 
Rovnako schválilo bezplat-
ný nájom DK Rodičovskému 
združeniu ZŠ na usporiadanie 
jeho akcií. 
Poslanci schválili nákup jedá-
lenských príborov pre Dom 
kultúry. Neschválili žiadosť 
Petra Ľachkého o zľavu z pre-
nájmu DK na konanie svadby. 
Na záver zasadania odzneli 

návrhy a pripomienky poslan-
cov. Ing. Ján Abrahámovský 
žiadal úpravu detského ihris-
ka a niektorých komunikácií v 
Tunežiciach. 
Ing. Monika Števanková sa 
informovala o akcii komposté-
rov pre občanov, o stave plá-
novanej rekonštrukcie Domu 
kultúry a o stave prípravy ka-
nalizácie na Tajovského ulici. 
Starosta obce o modernizácii 
Domu kultúry informoval, že 
projekt je pred schválením na 
stavebné povolenie a čaká sa 
na Výzvu Ministerstva kultú-
ry SR o dotáciu. O kanalizácii 
na Tajovského ulici starosta 
informoval, že sú pripravené 
na podpis zmluvy o budúcej 
zmluve na zriadenie vecné-
ho bremena na pozemky, cez 
ktoré bude viesť kanalizácia. 
Starosta obce potom obozná-
mil poslancov o verejnom ob-
starávaní na projekt „Moderni-
zácia verejného osvetlenia v 
obci Ladce“ . Ponuku nepred-
ložila nijaká firma. Spoločnosti 
zdôvodnili nezáujem krátkos-
ťou času.

Po zvolení návrhovej komisie, 
overovateľov zápisnice a kon-
trole uznesení z 15. októbra 
poslanci vzali na vedomie a 
súhlasili s nájmom obecného 
pozemku pod garáže pre Duša-
na Mateičku.
Starosta obce informoval po-
slancov o žiadosti Bertina 
Zúbeka na prenájom pozemku 
na pestovanie poľnohospodár-
skych plodín o výmere 8 827 m2. 
Pozemok je ale v nájme Poľno-
hospodárskeho družstva, a.s. 
Košeca. Zastupiteľstvo teda žia-
dosť zamietlo a uložilo referent-

ke obecného úradu Alene Su-
chárovej pripraviť podklady na 
vypracovanie nájomnej zmluvy 
s PD Košeca. 
V ďalšom bode rokovania 
obecné zastupiteľstvo schváli-
lo príspevok 200 eur pre Rím-
skokatolícku faru v Ladcoch 
na nákup darčekov pre deti na 
akciu sv. Mikuláša. Schválilo aj 
bezplatné užívanie vestibulu 
Domu kultúry na to isté podu-
jatie. A. Suchárová, referentka 
na úseku daní a poplatkov in-
formovala o príprave nového 
Všeobecne záväzného naria-
denia o miestnych daniach a 
poplatkoch a miestneho po-
platku za  komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. Je to 
v súvislosti so zmenami zákona 
z roku 2004.
Ing. Monika Števanková, po-
slankyňa a predsedníčka ko-

misie životného prostredia 
oboznámila poslancov o zme-
nách podľa nového zákona 
o odpadoch. Hovorila tiež o 
veľkých finančných stratách 
obce za odvoz komunálneho 
odpadu. O týchto otázkach a 
o zmene poplatkov (po schvá-
lení obecným zastupiteľstvom) 
sa dozviete aj vo februárovom 
čísle Ladeckých zvestí. 
V poslednom bode zasadania 
prišli na rad pripomienky a ná-
vrhy poslancov. 
Ing. Ján Abrahámovský nasto-
lil problém upratovania pod-
chodu v Tunežiciach, čistenie 
chodníka z Ladiec do Tunežíc 
a žiadal predložiť na zasadanie 
súpis pozemkov vo vlastníctve 
obce. 
Bohumil Turza sa opýtal na 
osvetlenie v Dužinách, opravu 
ciest a ako je to s vybavovaním 
pozemku pod plánované ihris-
ko v Horných Ladcoch. 
Gabriela Melicherová upozorni-
la na plné smetné nádoby pred 
pohostinstvom v Tunežiciach. 
Starosta na pripomienky po-
slancov odpovedal: 

- Cesty budú opravené do 30. 
júna 2016.
- Pozemky pod ihrisko v Hor-
ných Ladcoch sa môžu riešiť 
po rozšírení územného plánu 
obce.
- Informoval o rozpracovaní 
projektov: Stredisko triede-
ného odpadu, Modernizácia 
a energetická optimalizácia 
domu kultúry, Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia, Obnova 
kultúrnych pamiatok.
Na Environmentálny fond bol 
zaslaný projekt pre získanie 
domácich kompostérov a na 
Recyklačný fond projekt na 
zberné nádoby.
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K dispozícii bol on-line do-
tazník, ktorý bolo treba vy-
plniť. Urobilo tak 61 obyva-
teľov (32 mužov, 29 žien) a 
dve organizácie. Z priesku-
mu vyplynuli tieto názory:
• S vybavením obce je spo-
kojných 72,13 % respon-
dentov.
• 63,93 % opýtaných vyja-
drilo názor, že nie sú spo-
kojní s rozvojom obce.
• S úrovňou rekreačných 
služieb a možností oddy-
chu je spokojných 54,09 % 
opýtaných.
• Väčšina považuje obec 
za neatraktívnu z hľadiska 
stavu historických a kultúr-
nych pamiatok.
• Kritiky sa dostalo aj sta-
vu miestnych komunikácií, 
chodníkov a životnému 
prostrediu. 

Názory občanov o súčasnom stave
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foto: Mgr. Miroslav Lipták

Pred tvorbou Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja obce Ladce na roky 2015 – 2020 
sa uskutočnil prieskum názoru občanov na stav obce 
a návrhy na zlepšenie možností v hospodárskej, kul-
túrnej, školskej, rekreačnej a iných oblastiach.

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce

Na otázku, aké projekty by 
sa mali v obci uskutočniť 
respondenti najviac žiadali 
vybudovanie domova sociál-
nych služieb, modernizá-
ciu verejného osvetlenia, 
kanalizáciu a vodovod, re-
konštrukciu škôl, zlepšenie 
separovaného zberu odpa-
du. 
I keď vzorka opýtaných nie 
je dosť reprezentatívna, s 
názormi 61 občanov iste 
súhlasí väčšina Ladčanov. 
V Pláne hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho roz-
voja obce Ladce v rokoch 
2015 – 2020 sa väčšina po-
žiadaviek odzrkadľuje, keď 
sa uplatnila strategická ví-
zia priorít:
1. oblasť hospodárska
2. oblasť sociálna
3. environmentálna oblasť

Akcia - termín - náklady
Dopravná a technická vybavenosť obce
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 2017
300 000 €
Vybudovanie chodníkov v obci – 2016-2017
200 000 €
Verejné osvetlenie, modernizácia 
a rozšírenie – 2015-2016
400 000 €
Dobudovanie kanalizácie a vodovodu – 2016-2017
500 000 €
Digitálny kamerový systém – 2019
30 000 €
Cyklistické chodníky – 2016-2017
200 000 €

Cestovný ruch a ochrana pamiatok
Obnova pomníka obetiam 2. svetovej vojny – 2016 
30 000 €
Chodník na horu Butkov – 2016
10 000 €

Budovanie sociálnej infraštruktúry
Domov sociálnych služieb pre seniorov – 2017-2019 
1 500 000 €
Rekonštrukcia Domu kultúry – 2015-2017
600 000 €
Rekonštrukcia Základnej školy – 2017
350 000 €
Rekonštrukcia vykurovacieho systému MŠ – 2016-2017
280 000 €
Vybudovanie nového cintorína – 2019
80 000 €
Zriadenie súkromnej umeleckej školy – 2019
6 500 €

Podpora voľnočasových aktivít
Ihrisko pre športovú činnosť hasičov – 2016-2017
20 000 €

Životné prostredie v obci
Revitalizácia zelene pozdĺž potokov – 2016-2017
40 000 €
Hala na triedenie odpadov – 2017-2018
2 085 000 €
Zvýšenie povedomia o dôležitosti separovania 
odpadu – 2015-2016
8 000 €

V polovici novembra sme spustili skúšob-
nú prevádzku nového webu Ladiec. Má 
atraktívnejší dizajn, je dobre prezerateľný 
na mobilných zariadeniach a tabletoch. 
Hlavná zmena je v obsahu – nájdete tam 
všetky chystané akcie v Ladcoch, reportáže 
z podujatí, fotografie a videá. Na Youtu-

Radi privítame historické fotografie a videá od vás – občanov. 
Volajte na 0905 258 685, Branislav Lipták, alebo píšte na beel@beel.sk

foto: Mgr. Miroslav Lipták

Nový web Ladiec spustený
be pribudol profil Ladiec so 60 videami, 
rekonštruovaná je stránka MŠ Ladce, aj TJ 
Tatran Ladce, ktoré sa napĺňajú. V obsahu 
postupne pribúdajú historické fotografie z 
obecného archívu, aj staré filmy bývalého 
Amfiklubu Ladce. Postupne pribudne zdi-
gitalizovaná kronika a monografia Ladiec. 



12 064 m kanalizácie, 6 380 m vodovodu

Všeobecne záväzných nariadení
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Najdôležitejšie časti z tohto 
listu budú iste zaujímať čita-
teľov – budúcich užívateľov 
kanalizácie a vodovodu. 
Vieme, že projekt je spolufi-
nancovaný z Európskej únie 
a Štátneho rozpočtu Sloven-
skej republiky v rámci progra-
mu životné prostredie. 
Hlavnými cieľmi projektu je 
zabezpečiť odvádzanie a čis-
tenie odpadových vôd pre 
štyri aglomerácie Dubnica 
nad Váhom – Nová Dubnica, 
Ilava, Košeca a Ladce a rozší-
renie vodovodu v lokalitách, 
ktoré nie sú zabezpečené 
centrálnym zásobovaním 
pitnou vodou. Dĺžka novovy-
budovaných kanalizačných 
sietí bude 47 600 m, novovy-
budovaného vodovodného 
potrubia pitnej vody 13 891 
m. Súčasťou projektu je aj 
rekonštrukcia čistiarne od-
padových vôd v Dubnici nad 
Váhom a Ilave. Na trase kana-
lizácie bude vybudovaných 
15 nových čerpacích staníc. 
Význam tohto projektu ne-
spočíva len v jeho rozsahu a 
výške investičných nákladov 
31 mil. eur s DPH , ale hlavne 
vo vytvorení predpokladov 
pre pripojenie doteraz ne-
odkanalizovaných obydlí na 
kanalizačný systém, ako aj na 
verejný vodovod. 
V Ladcoch sa konajú závereč-
né práce. Nová kanalizácia 
bola vybudovaná v centrálnej 
časti Ladiec i v častiach Horné 
Ladce a Tunežice. Rozšírenie 
verejného vodovodu v Lad-

Všeobecne záväzné naria-
denia sa ustanovujú v obci 
podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení. 
Je to vlastne akýsi zákon 
schválený obecným zastu-
piteľstvom platný na území 
obce. 
VZN nemá obsahovať zá-
konné ustanovenia platné 
na celom území Slovenska 
schválené Národnou radou 
SR.
Iniciovať prijatie VZN môže 
starosta, poslanci, komisie, 
obecný úrad i ktorákoľvek 
fyzická a právnická osoba. 
Odbornú prípravu znenia 
VZN zabezpečuje obecný 
úrad. 
Proces tvorby VZN zahr-
ňuje tieto etapy:
- príprava návrhu
- prerokovanie návrhu
- schválenie obecným za-
stupiteľstvom
- publikácia, zverejnenie
- prípadný zánik (zväčša 
nahradenie novým VZN).

Návrh VZN, o ktorom má 
rokovať obecné zastupi-
teľstvo, zverejní obec na 
úradných tabuliach najme-
nej 15 dní pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva. 
Prípadne ho zverejnia na 

coch a Tunežiciach. 
Po ukončení stavby bude 
v rámci aglomerácie Ladce 
vrátane hlavných zberačov 
a výtlačných potrubí vybu-
dovaných 12 064 m verej-
nej kanalizácie, 5 čerpacích 
staníc odpadových vôd a 
572 kanalizačných odbočení 
pre zriadenie kanalizačných 
prípojok. V rámci rozšírenia 
verejného vodovodu bude 
vybudovaných 6 380  m vo-
dovodných rozvodov a 381 
vodovodných odbočení pre 
zriadenie vodovodných prí-
pojok. 
Po ukončení, skolaudovaní 
a uvedení do skúšobnej pre-
vádzky, bude možné robiť 
pripojenia nehnuteľností na 
vybudovanú verejnú kana-
lizáciu a verejný vodovod. 
Všetci obyvatelia, ktorí požia-
dali o pripojenie svojej ne-
hnuteľnosti, dostanú výzvy 
na pripojenie na verejnú ka-
nalizáciu a verejný vodovod 
písomnou formou (poštou) 
s podrobným popisom ako 
postupovať. Pripájať sa skôr 
na vybudovanú kanalizáciu a 
vodovod nebude možné.
Na záver Ing. Balušík vysvet-
ľuje dôležitosť kanalizácie a 
vodovodu pre životné pro-
stredie a pre zdravý život 
užívateľov. Za investora a 
budúceho prevádzkovateľa 
Považskú vodárenskú spoloč-
nosť, a.s. ďakuje obci Ladce za 
dobrú spoluprácu a všetkým 
obyvateľom za trpezlivosť pri 
realizácii tejto stavby.

V novembri t.r. informoval generálny riaditeľ Považskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., Ing. Ján Balušík starostu 
obce Ing. Jaroslava Koyša o stave výstavby kanalizácie a 
vodovodu na trase Ladce – Nová Dubnica a osobitne o sta-
ve v Ladcoch. 

V minulom čísle Ladeckých zvestí v rámci cyklu Škola 
občana sme čitateľov oboznámili s Rokovacím poriad-
kom obecného zastupiteľstva. Dnes vám ponúkame 
výňatok zo zásad tvorby a uplatňovania.

internetovej adrese obce. 
Dňom vyvesenia návrhu 
začína plynúť najmenej 
10-dňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické a práv-
nické osoby uplatniť pripo-
mienky k návrhu písomne, 
elektronicky alebo ústne 
na obecnom úrade. 
Prijaté VZN možno meniť, 
rušiť iba právnym aktom 
rovnakej právnej sily, teda 
novým Všeobecne záväz-
ným nariadením.
Schválenie VZN je viazané 
na kvalifikovanú trojpäti-
novú väčšinu prítomných 
poslancov obecného za-
stupiteľstva. Všeobecne zá-
väzné nariadenia sa nepo-
čítajú medzi uznesenia a sú 
osobitne číslované. 
Vážnosť a dôležitosť Všeo-
becne záväzných nariadení 
pre chod obce možno do-
kázať aj historicky. Po roku 
1990 prijalo obecné zastu-
piteľstvo v Ladcoch napr. 
VZN Zásady hospodárenia 
s majetkom obce, O pod-
nikateľskej a obchodnej 
činnosti v obci, O predaji 
bytov, Prevzatie majetku 
Považskej cementárne do 
majetku obce, Odpredaj 
akcií firmy Berger Holding 
a viaceré ekologické VZN.

foto: Mgr. Miroslav Lipták

foto: Mgr. Miroslav Lipták

Škola občana

Život  v  obci
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Tak to bolo aj 23. októbra t.r. v 
Dome kultúry v Ladcoch. 
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 
49 recitátorov, z toho: 
v I. kategórii – 16 recitátorov
v II. kategórii – 18 recitátorov
v III. kategórii (do 60 rokov 
veku) – 3 recitátori
v IV. kategórii (nad 60 rokov 
veku) – 12 recitátorov

Umiestnenie súťažiacich:
I. kategória – žiaci ZŠ
1. Barbora Jurovčíková, ZŠ 
Gorazdova, Púchov
diplom za prednes básne 
Pavla Koyša
2. Ema Hlaváčová, Gymnázi-
um, Bánovce nad Bebravou
3. Anna Kroupová, ZUŠ, Bá-
novce nad Bebravou
diplom za autentický mladist-
vý prednes
Zina Raková, Gymnázium, Pú-
chov 

II. kategória – študenti SŠ
1. Emma Martináková, Stred-
ná umelecká škola, Trenčín
diplom za prednes básne 
Pavla Koyša
2. Daniela Turzová, Stredná 
umelecká škola, Trenčín
3. Paulína Dittrychová, Gym-

Po skončení súťaže sa v popoludňajších hodinách uskutočnil 
spomienkový večer na básnika. Kyticu k pamätnej tabuli polo-
žili manželka básnika JUDr. Margaréta Koyšová, starosta obce 
Ing. Jaroslav Koyš, predseda Klubu priateľov poézie Pavla Koyša 
PhDr. František Švába a riaditeľka POS Mgr. Daniela Čižmárová. 
Účastníci sa po položení kytice a krátkych pozdravoch Antona 
Baláža, Jozefa Bachratého, Valentína Hagaru, Márie Strakovej, 
PhDr. Františka Švábu  premiestnili do sály kultúrneho domu, 
kde program pokračoval. 
V úvode všetkých pozdravila národná umelkyňa Mária Kráľo-
vičová, ktorá o niečo neskôr zarecitovala básne Pavla Koyša, 
ktoré venoval svojej manželke Margaréte. 
Mária Schlosserová zhodnotila dopoludňajšiu súťaž. Zo všet-
kých recitátorov vystúpili víťazka I. kategórie Barbora Jurovčí-
ková zo ZŠ Gorazdova v Púchove a Elena Slabejová, študentka 
Gymnázia v Považskej Bystrici, obe s veršami Pavla Koyša. 
Svoje vyznanie básnikovi a Ladčanom poslala i sestra básnika, 
ktorá sa večera nemohla osobne zúčastniť. 
V hudobných blokoch sa predstavili speváčka Mária Straková, 
Jozef Bachratý a Anton Baláž. Na záver spomienkového večera, 
plného vyznaní lásky k ženám zaspievali spoločne s dychovou 
hudbou Ladčanka obľúbenú pieseň Pavla Koyša – Za tú horu 
za vysokú.

názium, Ružomberok
Elena Vaščišinová, Piaristické 
gymnázium, Trenčín
diplom za osobnostné obo-
hatenie textu
Lucia Puryová
diplom za moderné spraco-
vanie klasickej poézie

III. kategória – do 60 rokov 
veku
1. Anna Mišurová, Ružombe-
rok
2. Dana Sobolová, Kysucké 
Nové Mesto
3. Dáša Illyová, Ladce

IV. kategória – nad 60 rokov 
veku
1. Mária Blaškovičová, Tren-
čianske Teplice
2. Ladislav Jurík, Dolné Veste-
nice
3. Dušan Danko, Nitra

Ocenení recitátori dostali di-
plom a vecné ceny – knihy, 
ktoré do súťaže venovali Mi-
nisterstvo školstva SR, obec 
Ladce, Považské osvetové 
stredisko, Považská knižnica v 
Považskej Bystrici, Klub pria-
teľov poézie Pavla Koyša v 
Bratislave.

Koyšove Ladce, celoštátna súťaž v umeleckom 
prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie a 

spomienkový večer na básnika Pavla Koyša sa za svojich se-
demnásť rokov trvania radí k výnimočným stretnutiam mi-
lovníkov ľúbostnej poézie.

17. ročník Koyšových Ladiec

Spomienkový večer

Kultúra  a  spoločensk ý ž ivot

H istór ia

Z kroniky obceZ kroniky obce
65

25

V roku 1950 založili v Ladcoch jedno z prvých 
Jednotných roľníckych družstiev vo vtedajšom 
Žilinskom kraji. Na čele prípravného výboru bola 
Elena Koyšová. Na valnom zhromaždení 9. júna 
1950 za predsedu JRD zvolili Jána Uríčka. 
V tom istom roku vznikol v Ladcoch Českoslo-
venský zväz žien, ktorý bol pokračovateľom Ži-
veny – zväzu žien. Iniciátorkami založenia zväzu 
boli Elena Koyšová, A. Vlčanská a ďalšie ladčian-
ske ženy.

V roku 1990 sa aj v Ladcoch udiali politické zme-
ny, ktoré zasiahli veľmi konkrétne miestnu sa-
mosprávu. Vo februári 1990 rekonštrukcia MNV 
– doplnenie novými členmi. V dňoch 8. a 9. júna 
boli voľby do Federálneho zhromaždenia a Slo-
venskej národnej rady. Účasť na voľbách v Lad-
coch bola 97 %-ná.
Zásadnou otázkou pre obec boli voľby obecné-
ho zastupiteľstva a starostu 23. a 24. novembra 
1990. Do obecného zastupiteľstva občania zvolili 
poslancov: Milan Gábel, Ladislav Kalus, Stanislav 
Klvaňa, Ivan Kobza, Ondrej Koštialik, Bohumil 
Kvasnica, František Letko, MUDr. Jarmila Marti-
náková, Oľga Melicherová, Ing. Vojtech Mikloši a 
Jozef Suchár. Starostom obce sa stal Ferdinand 
Bušík. 
Pri obecnom zastupiteľstve vznikli pomocné orgá-
ny – komisie: sociálno-zdravotná a bytová, obchod-
-doprava-služby a agroturistika, komisia stavebná, 
životného prostredia a územného plánovania. Ko-
misia pre školstvo, kultúru, vzdelávanie a šport. Ko-
misia verejného poriadku a osobitne komisia pre 
miestnu časť Tunežice.

foto: D. Koštialik



Úcta starším občanom

Privítanie v obradnej miestnosti

Prítomným sa prihovoril 
starosta obce Ing. Jaro-
slav Koyš a pozvaný hosť 
starosta obce Košecké 
Podhradie a poslanec Ná-
rodnej rady SR Bc. Rasti-
slav Čepák. V kultúrnom 
programe vystúpili deti 
Materskej školy a žiaci 
Základnej školy. Ako hu-
dobný darček pre starších 
občanov komisia kultúry 

Dňa 16. októbra t.r. v obrad-
nej miestnosti Obecného 
úradu v Ladcoch slávnostne 
privítali deväť novonarode-
ných detí – nových občanov 
Ladiec. Slávnostný obrad 
vykonal člen Zboru pre ob-
čianske záležitosti  Marián 
Justh a matrikárka obce Ľu-
bomíra Porubčanová. 

Obecné zastupiteľstvo, jeho komisia kultúry a Zbor 
pre občianske záležitosti pripravili v soboru 24. októ-
bra stretnutie občanov Ladiec starších ako 60 rokov.
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zabezpečila výbornú sku-
pinu Eminent. Počas jej 
vystúpenia odznelo veľa 
krásnych piesní, množstvo 
vtipov a imitácií známych 
hercov a spevákov. Pre 
všetkých bolo pripravené 
občerstvenie. 
Škoda, že z približne 500 
občanov nad 60 rokov pri-
šlo iba 85.

Dominik Koštialik

Prítomní starosta obce Ing. 
Jaroslav Koyš a zástupca 
starostu Dominik Koštialik 
odovzdali rodičom detí dar-
ček a kvety. 
Slávnosť spestrili kultúrnym 
programom deti z Mater-
skej školy, členky skupiny 
Labambino a Alena Hudá-
ková. 

Dôležité stavebné práce v učilišti
Vedeniu OUI Ladce sa v šk. roku 2014/15 podarilo za-
bezpečiť finančné prostriedky na výmenu okien v bu-
dove krajčírskych dielní. Výmena okien pomohla ušetriť 
nemalé finančné prostriedky na vykurovanie objektu. 
Rekonštrukcia budovy bola plánovaná už v rokoch 
2008-9, ale projekt neprešiel. V súčasnosti sa robí re-
konštrukcia strechy – časť rovnej strechy je prekrytá 
krovom a na jestvujúcom krove sa mení krytina a po-
škodené časti krovu. Do budúcna je plánované aj za-
teplenie objektu. 
V šk. roku 2014/15 sme získali aj kapitálové prostriedky 
na kanalizačné prípojky pre objekty OUI, ktorých plá-
novaná trasa má dĺžku 147 m a 20 m. V súčasnej dobe 
je ukončené verejné obstarávanie a pretlak pod štát-
nou cestou. Kanalizačné prípojky bude realizovať fir-
ma Via – kom s.r.o., Žiar nad Hronom. Predpokladané 
ukončenie prác je v roku 2016.

Eva Daňová, zástupca riaditeľa

H istór iaŽivot  v  obci

Významné výročia obce v roku 2016Významné výročia obce v roku 2016
V roku 1831 v Ilavskom regióne, v Ladcoch a Tu-
nežiciach vypukla cholera. (185. výročie)
V roku 1856 sme zaznamenali prvého richtára v 
Ladcoch. (160. výročie)
V roku 1921 vznikla prvá dychová hudba v Lad-
coch. V Ladcoch a Tunežiciach rozpredávali pan-
ský majetok. V obci vznikla Komunistická strana 
Československa a Robotnícka telocvičná jedno-
ta. (95 rokov)  
V Ladcoch v roku 1926 založili obecnú knižnicu. 
V tom istom roku vznikla organizácia Červeného 
kríža a Kresťanské roľnícke združenie. (90 rokov)
V roku 1936 dali do prevádzky Vodnú elektrá-
reň v Ladcoch. (80)
V roku 1946 slávnostne odhalili pomník obetiam 
druhej svetovej vojny. (70)
V roku 1956 vznikla v obci organizácia chova-
teľov – Slovenský zväz drobnochovateľov. (60)
V roku 1966 otvorili v Ladcoch Osobitnú učňov-
skú školu. (50)
V roku 1976 sa zlúčili obce Ladce a Tunežice. (40)
V tom istom roku dala Považská cementáreň do 
prevádzky čističku odpadných vôd. (40) 
V roku 1996 sa začali práce na stavbe diaľnice D1 
Nemšová – Ladce. Na budove Domu kultúry od-
halili bustu básnikovi Pavlovi Koyšovi. (20)

Domáce kompostéry a zberné 
nádoby na triedený odpad
Projekt „Domáce kompostéry“
V mesiaci jún 2015 prebiehal 
prieskum medzi občanmi 
prostredníctvom dotazníka 
na zistenie záujmu o domáce 
kompostéry. Záujem bol veľ-
mi vysoký, preto sa obec roz-
hodla, nechať si vypracovať 
projekt. Ministerstvo život-
ného prostredia SR avizovalo 
už od apríla 2015 zverejnenie 
výzvy na získanie dotácie na 

zakúpenie domácich kompo-
stérov. Termín výzvy sa však 
neustále posúva a stále nie je 
zverejnený. Nečakane sa však 
naskytla možnosť vo forme 
výzvy, ktorú poskytol Envi-
ronmentálny fond a v mesiaci 
október 2015 obec podala žia-
dosť na získanie finančných 
prostriedkov na zakúpenie 
domácich kompostérov. 

Projekt „Zberné nádoby na triedený odpad“
V súvislosti s novým zákonom 
o odpadoch a aj pre tlak ve-
rejnosti obec nechala v let-
ných mesiacoch vypracovať 
projekt zameraný na získanie 
financií na nákup zberných 
nádob pre triedený odpad. 
Obec vytypovala tzv. zber-
né hniezda, kde by mali byť 
umiestnené zberné nádoby 

na triedený odpad o objeme 
240 l a 1 100 litrov – papier, 
plast, sklo a kov. Žiadosť bola 
podaná v mesiaci september 
2015 na Recyklačný fond. 
V súčasnosti prebieha vyhod-
notenie oboch projektov. O 
výsledkoch vyhodnotenia bu-
deme občanov informovať.

Komisia pre životné prostredie

foto: D. Koštialik



Modlitba 

Čakanie - podstatná dimenzia Vianoc

Pozvánky na farské podujatia:

Rozpis sv.omší  a duchovný program:

Milujúci Otče,Bože všemohúci.
Pozeraj sa na nás láskavo,ked 
čelíme zmätku pri rozhodnu-

tiach,ktoré musíme konať.
Daj nám prostredníctvom 
Tvojho Ducha pokoru,aby 
sme Ti predkladali naše po-
chybnosti,aj múdrosť,aby 

sme chápali to,čo je dobré.

Dnes ľudia žijú v dobe, kto-
rá je častokrát označovaná 
ako doba hektiky,neustále sa 
niekde ponáhľame, nič nestí-
hame.  To sa dotýka aj predvi-
anočného času, dospelí majú 
obavy či všetko stihnú v tom 
chaose, deti sa tešia na vy-
túžené darčeky.
Čakanie je dôležitá súčasť 
nášho života, dnes chce člo-
vek všetko veľmi rýchlo vlast-
niť,kúpiť.Všade je  reklama, 
vnucuje nám to, že všetko 
môžeme hneď mať. Bez ča-
kania,bez radosti. Supermar-
ketová kultúra nám vtláčato,-
ženevnímame  rast, kolobeh 
času. Tento pohľad sa nedo-
týka len materiálnych potrieb 
nás všetkých, ale aj ľudských 
vzťahov. Keď mi niekto splní 
všetko, čo chcem mať v sta-
novenom čase, je pre mňa 
prijateľný,ale ak nie, ak mi 
nevyplní moje priania,  tak 
ho zavrhnem.  Každý  človek 
sineuvedomuje , že čakanie 

5. decembra Vás pozývame na Stretnutie s Mikulášom o 16:00h 
pred Kultúrnym domom.
19. decembra o 18:00h  Vás pozývame na Vianočný koncert 
pred Kultúrnym domom, vystúpi Ján Slezáček.
27. decembra koledníci Dobrej noviny prinesú radosť do vašich 
rodín...nahláste sa v sakristii,alebo na fare.
27. decembra na Sviatok sv. rodiny budeme obnovovať  man-
želské  sľuby počas  sv. omší.
31. decembra Vás pozývame na Silvestrovský výstup, bližšie in-
formácie budú vo farských oznamoch.
Kto má záujem dať si požehnať príbytok kňazom na sviatok 
Troch kráľov, môže sa nahlásiť v sakristii do 31.decembra.

u nás ... č í s l o  1 1

Ladecký farský 
spravodaj

je dôležité pri vytváraní osob-
nosti človeka,  rozvíjaní ta-
lentov, v učení sa. To  sa odzr-
kadľuje  v budovaní osobnosti 
človeka. Práve Vianoce sú tým 
časom kedy si môžeme  uve-
domiť dôležitosť očakávania, 
trpezlivosti, kedy ľudia by 
mali byť voči sebe ľudskejší, 
tolerantnejší. Možno by sme 
si povedali, že čakanie treba 
nechať pre deti a my máme 
žiť skutočnú realitu v stálom 
pohybe a netrpezlivosti.  Ale 
Vianoce nás učia tomu, aby 
sme ukázali druhým ľuďom, 
že máme čas pre nich a že 
nám na nich záleží.

24. decembra o 22:00h v Tunežiciach,polnočnásv.omša o 
24.00h v Ladcoch.
25. decembra v Ladcoch o 8:00h,o 10:30h.
26. decembra v Ladcoch o 8:00h, o10:30h, v Tunežiciach 
o17:00h.
27. decembra v Ladcoch o 8:00h,o 10:30h
31.decembra v Tunežiciach o 17:00h,v Ladcoch o 18:00h s ďa-
kovnou pobožnosťou,o 23:00 hzačneadorácia,o 23:45h záve-
rečné eucharistické požehnanie.
1.januára v Ladcoch o 8:00h, o 10:30h

So želaním požehnaných a pokojne prežitých vianočných 
sviatkov ostáva Pavol Turza,správca farnosti

Daj nám odvahu,aby sme sa 
vyrovnávali s rozorvanosťou,k-
torá je v nás...daj nám jasnosť 
cieľa,aby sme mohli a dokázali 

smerovať vpred.
Daj nám otvorenosť srdca a 
mysle,aby sme si uvedomovali 
Tvoju prítomnosť medzi nami...

Amen

Správičky z farnosti
Katarínsky farský ples
Naši usilovní farníci a farníčky usporiadali a skvelo zorganizovali 1.Katarínsky 
ples v Ladcoch.Mali sme možnosť zúčastniť sa vynikajúcej spoločenskej uda-
losti,na ktorej ako prvé vystúpili deti z folklorneho súboru Vretienko,a veru 
krepčenie im išlo jedna radosť.Nášp.farár Turza všetkých milo privítal prípit-
kom i modlitbou,medzi pozvanými nechýbal ani generálny riaditeľ Považskej 
cementárne p.Barcík,starosta obce p.Koyš,samozrejme spolu s manželkami,a 
pozrieť nás prišiel aj bývalý p.farárBabjak. Do tanca hrala kapela Fonetic,joj a 
veru dobre.Z Vadičova prišli husličkári,ktorí nelenili a hrali do uška i do skoku.
Potancovali si mladí,starší,ženy,muži,ba i vozíčkári nesedeli v kúte.Večera bola 
chutne pripravená,v bufete sa zvrtali šikovné barmanky,aked sa žrebovala 
tombola,tak sme boli milo prekvapení,aké všakovaké ceny si odnášali tí,ktorí 
neľutovali pár drobných a kúpili si lístky.Dakujeme všetkým sponzorom,ktorí 
prispeli svojimi darmi nielen do tomboly.Ved všetci zúčastnení prispeli troškou 
do mlyna a finančné prostriedky získané touto cestou budú použité na stavbu 
nášho nového kostola. Mohli sme sa pokochať pohľadom na krásne šaty žien,-
galantnosťmužov,stretli sa tu celé rodiny vo víre zábavy.Zaspievali si všetci,vy-
tancovali sa do sýtosti,ved zábava skončila až ráno o piatej.
Myslíme si,že to bol dobrý nápad usporiadať takúto akciu.Pevneveríme,že o 
rok si to zopakujeme ,že tradícia Katarínskych plesov je úspešne začatá. Daku-
jemeorganizátorom,farnosti,farskémuúradu,a tiež všetkým,ktorí ste podporili 
a pomohli akýmkoľvek spôsobom.                                                                      Redakcia



Milí priatelia...
V tomto kalendárnom roku sa s Vami 
na stránkach Ladeckých zvestí stretá-
me posledný krát, tak by sa možno 
patrilo trošku bilancovať. Farská cha-
rita v Ladcoch vznikla v januári. Na-
koľko ženy v obci už vykonávali cha-
ritatívnu činnosť aj predtým, začiatky 
neboli slepým tápaním. Zaradenie 
pod označenie Farská charita skôr po-
mohlo k lepšej organizovanosti a zvý-
šila počty dobrovoľníkov. Zúčastnili 
sme sa niekoľkých školení, kde sme 
riešili otázky praktické i teoretické. 
Práca dobrovoľníčok je nie vždy úpl-
ne viditeľná. Je to pomoc, ktorá vyža-
duje diskrétnosť. Je to práca, ktorá nie 
je vždy celkom pochopená a veľakrát 
sa stane, že pomoc nie je prijatá, pre-
tože potrební alebo ich blízki majú 
svoju hrdosť,ktorá nie je namieste. 
Aj sa jednoducho hanbia za svoju si-
tuáciu. Nikto nikdy nepovedal, že to 
bude ľahké. Napriek všetkému je to 
práca krásna a napĺňajúca.
V novom roku chceme pokračovať 
v rovnakom duchu ako sme začali.
Budeme organizovať zbierky šatstva, 
hygienických pomôcok pre seniorov 
(resp. imobilných klientov), zbierky 
potravín, školských potrieb a ná-
sledne ich prerozdeľovať. Chceme 

Spomienka na Vianoce s babičkou pomáhať pri organizovaní farských 
podujatí. Tiež by sme chceli zlepšiť ko-
munikáciu medzi ľuďmi,ktorí potre-
bujú pomoc a úradmi, pretože mno-
hokrát nevedia, že majú právo a aj 
možnosť poberať dávky v núdzi, resp. 
byť oslobodení od miestnych poplat-
kov. Pomôcť im pri vypĺňaní tlačív. Po-
skytovať poradenstvo rôzneho druhu. 
Najbližšie je na programe pečenie 
koláčov pre deti z DD v Tunežiciach. 
Ak všetko dobre dopadlo, tak sme po-
dávali Mikulášsky punč na oslavách 
sv. Mikuláša. Ak budeme všetci konať 
dobro v Božom mene,tak dobrá vec 
sa vždy podarí.Napriek všetkému. To 
je sila Božej vôle. Nám už zostáva len 
naplniť ju.  Ďakujeme všetkým spon-
zorom, ktorí nás podporujú, pomá-
hajú zabezpečiť materiálnu stránku. 
Ďakujeme dobrovoľníčkam i členom 
našich rodín, za trpezlivosť, ochotu a 
pochopenie. Ďakujeme spoluobča-
nom za otvorenosť. Ďakujeme pánovi 
farárovi za morálnu a duchovnú pod-
poru. Všetkých nech Vás Boh žehná. 
Nech požehná Vaše rodiny a domovy.  
Prajeme Vám pokojné prežitie Vianoč-
ných sviatkov naplnených láskou. Pra-
jeme si, aby mal v novom roku človek 
k človeku bližšie, aby pomoc nebola 
len slovo, aby ochota a ústretovosť 
boli dennodenným chlebom. Prosí-
me, želajme si všetci lepší svet bez 
vojen, násilia a zloby. Nech je zlo vy-
korenené, nech nemá nenávisť medzi 
nami miesto.

Katarína Filiačová 
za Farskú Charitu v Ladcoch

Ešte pár dní a rok sa s rokom stretne,-
čas neúprosne letí ako bláznivý,ani 
sa nenazdáme a sú tu zas-Vianoce... 
sviatky pokoja, lásky, radosti.No,ale 
nie všetci ich takto vnímame.Mnohí 
toto obdobie prežívame intenzív-
nejšie,cítime sa osamelí,smutní,sen-
timentálni.Čo si budeme nahová-
rať,ved práve na konci roka najviac 
prehodnocujeme,bilancujeme,ob-
zeráme sa dozadu,aby sme videli čo 
sme dokázali,ako sme pracovali,žili.
Nedokážeme sa zastaviť,nadýchať 
sa tej čarokrásnej atmosféry Via-
noc,ktorú sme ako deti mali tak veľmi 
radi.Vari sme už na všetko to pekné 
zabudli?Alebo len potláčame v sebe 
emocie,ktoré sme napchali do taj-
ných kútov našej duše,aby nevykúkali 
von?Keby nám došlo,že sa vianočný 
čas dá prežiť skutočne jednoducho,-
vpokoji,sláskou.Dá sa to v dnešnej 
uponáhľanej dobe?Samozrejme,že 
sa to dá!Prednedávnom som mo-
jej dobrej priateľke rozprávala ako 
si vytváram súkromnú zásobáreň 
dobrej nálady.Smiala sa mi,keď 
som jej opisovala,že mám vo svojej 
fantázii veľkú zázračnú truhlicu.Do 
tejto truhlice si postupne ukladám 
všakovaké pekné i príjemne strávené 
chvíle,šťastie,pohodovédni,všetko to 

Dnes o zásobe 
dobrej nálady
dobro, nádej,lásku,inšpiráciu,slneč-
népočasie,detskýsmiech,radosť,zába-
vu,dojímavéstretnutia,mojemodlit-
by,súkromné veselé aj vážne debaty 
s Ježišom,sny,túžby,plány.Vkladám si 
tam veci,ktoré sú pre mňa dôležité-
,lebo v ťažkých chvíľach mám z čoho 
čerpať.Možno je práve teraz ten 
správny čas založiť si takúto imagi-
nárnu truhlicu-zázračnicu,čomyslí-
te?Ja si v tej svojej urobím koncoročnú 
inventúru,zamyslímsa,čo do nej dopl-
ním.Asi to budú dobré skutky,milé,po-
vzbudivéslová,láskyplné pohladenie 
pre tých,ktorým sa dostávajú zriedka-
kedy.Pretožedobroty,láskavosti,súcitu 
a porozumenia je na tomto čudnom 
svete pramálo.Častokrát zabúdame 
na to,že Ježiško sa narodil práve na 
Štedrý deň,na Vianoce ako náš naj-
väčší dar zo všetkých možných daro-
v,aké kedy dostaneme pod vianočný 
stromček.Preto ho prijmime s vďakou 
a radosťou. ....prajem Vám pekne pre-
žité Vianoce,hlavne veľa zdravia,lásky 
a pokoj v duši...                       Vaša Janette

Zo života ...

Vianoce, obdobie kedy Kresťania slávia narodenie Pána a ostatní si pripo-
mínajú čas lásky, rodiny a harmónie, by nemal byť stresujúcim.
Je jedno koľko napečiete druhov koláčov, koľko kíl zemiakového šalátu dáte na 
stôl a do koľkých hodín upratovania donútite členov svojej rodiny, lebo na toto 
všetko sa zabudne. Nenechajme sa uniesť konzumným spôsobom života a malo-
meštiackym predbiehaním sa, kto má čo lepšie, väčšie a drahšie. Vráťme sa všetci 
v našich mysliach pár rokov dozadu a pozrime sa opäť na Vianoce detskými oča-
mi. Prežívajme ich detskou dušou. Keď som bola malá, moje Vianoce s babkou 
boli vždycky magické. Pokiaľ som sa vrátila domov, babka v obývačke vyzdobila 
stromček a do večera zamkla  izbu. Ja som ale aj tak vedela, že tam už je, lebo 
cez matné sklo na dverách som videla stovky malých červených žiarovečiek. Celý 
dom voňal ihličím, rumovou čokoládou a vanilínovým cukrom. Počas večere sme 
púšťali platne s koledami, izba bola osvietená sviečkami a spolu sme sa modlili 
za zdravie a za to, aby sme sa takto do roka zišli opäť pri stole. Potom prišiel čas 
na darčeky.
Nikdy nezabudnem aký nádherný sme mali každý rok stromček. Boli na ňom gu-
ľôčky, cencúle, srdiečka – všetko z jemnulinkého skla a poprášené striebornými 
trblietkami. Medzi hustými konármi viseli svietiace hríbiky, zelené, žlté a červené 
sklenené stromčeky, snehuliaci. Pre mňa, bola najzaujímavejšia kolekcia a salón-
ky. Babka každý rok starostlivo vyberala z najvyššej police skrine starodávne oz-
doby v tvare troch kráľov. Mala ich odložené ešte z vlastného detstva. Boli celé 
obtlčené a vždy ich zavesila na najvyššie konáre. Náš stromček nebol ladený do 
žiadnej farby, ako je to dnes moderné. Bol pestrý, voňavý a krásny. Vždy som si 
pod ním našla niečo pekné. Zo všetkých darčekov, ktoré som za život dostala 
mi najviac utkveli v pamäti plátnové šaty ozdobené vyšívanou mačičkou. Ešte 
niekedy v lete som ich videla v obchode. Hrozne som po nich vtedy túžila. Boli 
lacné, ale babka akurát nemala peniaze. Povedala mi však, že ak napíšem Ježiš-
kovi, on si ten obchod  nájde a šaty pre mňa kúpi. Keď som ich potom uvidela 
pod stromčekom, bolo to ako veľký zázrak. Dnes už viem, že babka si ich nechala 
odložiť a neskôr sa po ne vrátila, no na čarovnosti toho okamihu to neubralo ani 
štipku – skôr naopak. Uvedomila som si, že Ježiško naozaj nosí darčeky, akurát 
nie tak priamo, ako si to deti predstavujú. Namiesto toho, aby sa v kostýme ľahko 
obézneho dôchodcu prepchával cez komín, pošle nám do cesty ľudí, ktorí nás 
ľúbia a ktorých ľúbime my. S týmito ľuďmi si potom môžeme navzájom kupo-
vať menšie aj väčšie materiálne dary, môžeme sa snažiť spraviť im prekvapenie, 
potešiť ich keď sú smutní, zavolať im keď sú ďaleko...Láska je ten dar, ktorý sme 
dostali z neba a máme privilégium tešiť sa z neho nielen na Vianoce... 
Už dávno viem, že cena ani početnosť darov nevytvárajú hlboké šťastné spom-
ienky. Sú to práve gestá lásky, na ktoré sa pamätá roky .

Príjemné a láskyplné sviatky. Dáša Illyová

Duchovný recenzor: Marián Babjak, ladce@fara.sk
Zodpovedný redaktor: Janette Šedová Janušková, 
janette.sedova@azet.sk, 0902 143 629
Členovia redakčného tímu: Martin a Majka Faturovci, 
Katka Filiačová, Mária Ježová, Zuzka a Radka Zbínové

STRETNUTIE
PRI  JASLIČKÁCH

pozývajú  občanov na

Farský úrad Ladce, Obecný úrad Ladce 
a Považská cementáreň, a.s., Ladce

FARSKÁ RADA, PRACOVNÍCI OBECNÉHU ÚRADU  A VEDENIE POVAŽSKEJ CEMENTÁRNE

Na krásnu vianočnú atmosféru aj pri kapustnici a varenom víne sa teší 

19. decembra 2015 o 17,30 hod 
pred Domom kultúry v Ladcoch

 
 Na stretnutí, ktoré bude moderovať 

  s vianočnými piesňami a skladbami 
z filmov a muzikálov, vystúpi hudobný hosť

   
Ako tradične vystúpi detský súbor 

vedený pánom 

Veronika Paulovičová,

L A   B A M B I N O
Michalom Fuskom. 

VIANOČNÉ 

JÁN  SLEZÁK.
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I nzerc ia  •  Podujat ia  •  Oznamy

        X. 
Rodičovský  ples

Rodičovské združenie
 pri ZŠ Ladce 

Vás srdečne pozýva na

cena vstupenky v predpredaji 
do 31.12.2015  17,- eur   od 1.1.2016  cena vstupenky  18,- eur,

v cene vstupného : prípitok, večera, fl. vína, kapustnica, zlosovateľná vstupenka. 
Informácie a predpredaj vstupeniek tel. 0905 695925, 0903 225631

Dátum 30.1.2016 o 19,00 hod. 
v Kultúrnom dome Ladce

moderuje: Roman Bomboš z Rádia Slovensko 
do tanca hrá: hudobná skupina BONITA
hudobný hosť: sólista Slovenského národného 
                  divadla.

 !!! bohatá tombola !!!

Milí rodičia, starí 
rodičia a všetci 
priatelia našej
školy!

18. 12.
Prešiel rok a nezadržateľne sa nám blíži čas Vianoc, preto si 
Vás dovoľujeme informovať o pripravovanej akcii venovanej 
Vám rodičom, starým rodičom, ale aj širokej verejnosti pod 
názvom Vianočné posedenie pod jedličkou. Toto pásmo plné 
spevu, tanca, starých zvykov a vinšovačiek sa bude konať 
18.12.2015 v DK Ladce o 16:00 hod. a bude spojené s vianoč-
ným predajom žiackych prác, ale aj výrobkov, ktoré deti s ro-
dičmi vyrobia spoločne doma. Každá trieda bude mať svoje 
predajné miesto a tak všetky finančné prostriedky nadobud-
nuté z predaja zostanú konkrétnej triede a individuálne budú 
využité na nákup pomôcok. Výrobky určené k predaju môžete 
priebežne odovzdávať triednym učiteľom do 16.12.2015.
Veríme, že táto myšlienka osloví aj Vás a spoločne prispejeme 
k tomu, aby čas radosti, veselosti, svornosti a súdržnosti pri-
šiel do našich srdiečok už o čosi skôr.

Školské prázdniny
V školskom roku 2015 – 2016 čakajú žiakov ešte tieto prázdniny: 

vianočné: 23. december 2015 – 7. január 2016    
polročné: 1. február 2016

jarné: 29. február 2016 – 4. marec 2016
Veľká noc: 24. marec 2016 – 29. marec 2016

letné: 1. júl 2016 – 2. september 2016

Zmena v lekárni Ladevita
Lekáreň Ladevita v Ladcoch je otvorená každý pracovný deň. 

Pondelok – piatok: od 08:00 – do 16:00 hodiny
(v sobotu a nedeľu je lekáreň zatvorená)

Na prelome rokov

Ladecké zvesti číslo 1/2016

Starosta obce, 
poslanci obecného zastupi-
teľstva a komisia kultúry Vás 
pozývajú na tradičnú rozlúč-
ku so starým rokom a privíta-
nie roku 2016 31. 12. 2015 
o 24:00 hodine pred Do-

Prvé číslo Ladeckých zvestí 
v budúcom roku vyjde 12. 
februára 2016. V obsahu, 
okrem obvyklých rubrík, 
nájdete správy o členských 
schôdzach organizácií a spol-
kov, správy o činnosti komi-
sií obecného zastupiteľstva. 

mom kultúry.
Pripravený je ohňostroj, ob-
čerstvenie a dychová hudba 
Ladčanka. Príďte sa podieľať 
na neopakovateľnej atmosfé-
re spolupatričnosti, predsa-
vzatí, želaní a dobrej nálady. 

Dozviete sa o vplyve cemen-
tárne na ovzdušie a vody v 
Ladcoch v roku 2015, o ko-
munálnom odpade a platení 
za odvoz. Ani v tomto čísle 
nebude chýbať demografický 
vývoj v roku 2015 a ďalšie za-
ujímavé aktuality. 



Turisti na horách 2015 - 2016

Za krásneho jesenného po-
časia turisti najskôr vyšli ku 
krížu na Butkove, odkiaľ bol 
fantastický výhľad na inver-
ziu v údolí Váhu a modrú ob-
lohu nad hlavami a potom 
vyšli na vrchol Butkova, kde 
sa zapísali do vrcholovej kni-
hy a zostupom východnou 
stranou Butkova prešli popod 
Bukovinou na chatu pána Ľu-
boša Martináka. Tu podávali 
vynikajúci guláš. Všetci turisti 
sa prezliekli do nových tričiek 

Turistický oddiel ZO Slovenského zväzu technických športov cementáreň Lad-
ce uzavrel dňa 24.10.2015 turistickú sezónu 2015 výstupom na vrch Butkov.

Celý rok Materského centra Mimčo sa nesie v duchu prerábok. Po 8 rokoch od zriadenia 
bolo načase.

Vynovené materské centrum otvoria vo februári

Organizačný 
pohyb v SZZP

Pizzeria caffe B&M, Far-
ská 53/1156, Beluša pri-
jme čašníčku a rozvozcu 
pizze, najlepšie študen-
tov. Bližšie informácie na 
tel. čísle: 0904 133 332.

Steny boli ufúľané od det-
ských ručičiek, zaprášené od 
výmeny okien a vyduté a opa-
dané omietky od zatekajúcej 
strechy. Okná sú vymenené, 
strecha opravená a vymysleli 
sme aj, čo urobíme s ufúľa-
nými rúčkami. Maľovanie sa 
teda začalo. Celú robotu – 
oškriabať steny a stropy až po 
omietku, vyčistiť zaprášené 
steny a všetko omaľovať sa 
podujala urobiť partia štu-
dentov – maliarov pod ve-
dením Petra Vaculu z Odbor-
ného učilišťa Ladce. Všetko 
zvládli odborne a poradili si 
s každým problémom, ktorý 
sa počas maľovania vyskytol a 
bolo ich veru mnoho. Pánovi 
Vaculovi, učňom maliarom 
aj vedeniu školy patrí naša 
vďaka.

Od polovice sep-
tembra bola čin-
nosť Slovenského 
zväzu zdravotne 

postihnutých pestrá, zaují-
mavá a dôležitá po vnútro-
organizačnej stránke. 
Dňa 10. a 11. októbra t.r. za-
sadal snem ÚV SZZP v Tur-
čianskych Tepliciach. Zvo-
lili aj nový ústredný výbor, 
ktorého predsedom sa stal 
František Fašianok z Martina. 
Na sneme sa zúčastnili aj de-
legáti Okresnej organizácie 
Ilava Jozef Lukáč, Milan Gal-
ko a Milan Staňo. 
Následne sa konali výročné 
členské schôdze. V Ladcoch 
sa uskutočnila 11. decembra 
2015 – teda po uzávierke 6. 
čísla Ladeckých zvestí (po-
drobnosti zo schôdze prine-
sieme vo februárovom čísle).
Podujatia pripravované or-
ganizáciou SZZP v Ladcoch 
boli charakteru turistického, 
poznávacieho, zdravotného 
i zábavného. 10 členov sa 
19. septembra zúčastnilo na 
vinobraní v Pezinku – zájazd 
organizovala Okresná rada v 
Ilave. Dňa 24. októbra 21 čle-
nov ladčianskej organizácie 
navštívilo termálne kúpa-
lisko v Veľkom Mederi. Dňa 
27. novembra sa 14 členov 
zabavilo na Katarínskej zá-
bave v Streženiciach, ktorú 
usporiadala ZO Púchov. 
V tomto roku máme ešte v 
programe spolu so ZO Dub-
nica nad Váhom kúpanie v 
termálnom kúpalisku Veľký 
Meder. O zájazd je veľký zá-
ujem. Členovia ZO SZZP sa 
stretnú aj pri uvítaní nové-
ho roka 2016 pri kultúrnom 
dome.                      Milan Rafaj,

predseda ZO SZZP

Organizácie  a  spolk y

červenej farby s logom Tulak 
a spoločne sa sfotografovali. 
Tričká zabezpečil Peter Mar-
tinák. Po spoločnej dohode 
bude turistický oddiel vystu-
povať pod názvom Tulak.
Počas posedenia na chate sa 
60 turistov dohodlo na pláne 
turistických akcií na rok 2016. 
Nápadov bolo veľa, ale výber 
je nasledovný:
máj 2016 Strážov
jún 2016 Moravský kras
júl 2016 Roháče
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august 2016 Západné Tatry 
Roháče alebo Jakubiná
september 2016 Marhát pri 
Nitre
október 2016 záver turistiky

Jednotlivé trasy sa môžu 
zmeniť po dohode. 
Ďakujem všetkým turistom 
za aktivitu v roku 2015 a 
zostávam s pozdravom Ho-
rám zdar!

Ing. Jozef Remo, 
predseda ZO

Popri maľovaní sme boli 
nútení prerobiť aj elektrinu 
v kúpeľni, pretože elektrické 
vedenie bolo staré a nedoká-
zalo utiahnuť už ani vysávač. 
Za prerobenie elektriny ďa-
kujeme Vladimírovi Kvasni-
covi, Dominikovi Koštialikovi 
a firme Drevopal, ktorá nám 
poskytla materiál. 
Okrem maľovania sa robia aj 
ďalšie zmeny – výmena pod-
lahy v ateliéri, nový nábytok 
v šatni, nové svietidlá, úprava 
kúpeľne a nové hračky. 
Veľkou novinkou je aj nový 
keramický ateliér, v ktorom 
budeme od januára s deťmi, 
dospelými aj seniormi tvoriť 
diela z hliny. Lektorkou kera-
mických krúžkov bude nevi-
diaca Soňa Zelisková, ktorú 
deti poznajú zo školy aj škôl-
ky. Krúžky budú viesť vedúce 

z Ladiec. 
V nasledujúcom roku sa 
okrem už zabehnutých krúž-
kov – tanečný, výtvarný, cvi-
čenia chceme zamerať na 
najmenšie detičky a otvoriť 
herňu, aby sa mohli mamičky 
dosýta porozprávať pri káve 
alebo čaji a deti spolu zabá-
vať. Opäť pripravíme detský 
karneval, zapojíme sa k orga-
nizácii Mikuláša, Dňa detí a 
rodiny, hodov, Dňa matiek a 
ostatných akcií v Ladcoch. 
Materské centrum slávnostne 
znovuotvoríme vo februári. 
Program bude určený pre 
najmenšie detičky. Pripravené 
je bábkové divadielko, torta a 
veselý program. Tešíme sa aj 
na nových drobcov a ich ma-
miny, ktoré ešte v Materskom 
centre Mimčo neboli. 

Ing. Ivana Mrvová



Hľadajte v knihe priateľa

Detský domov Ilava-Klobušice Satelit Ladce

27. októbra pocta zemiaku

Štvrtý októbrový pondelok je oslavou škol-
ských knižníc, ich významu a prínosu pri vz-
delávaní detí. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls, 
prezidentka Medzinárodnej asociácie škol-
ského knihovníctva a pripomína sa od roku 
1999. Každá trieda strávila 26. októbra t.r. 
jednu vyučovaciu hodinu v knižnici. Žiaci sa 
prostredníctvom prezentácie dozvedeli nové 

Z tejto plodiny vedeli kedysi Slováci vytvoriť 
prakticky každý druh jedla. Mnohí to vieme 
doteraz, no v súvislosti s rýchlym životným 
tempom sa často na ľudové a krajové špecia-
lity zabúda. Z toho dôvodu sme sa aj tento rok 
rozhodli pre zemiakový deň. Vychovávateľky 
Jarka Gabková a Katka Chreňová si zobrali 

1. júla 2015 sa udiala zmena na poste riaditeľky. 
Stala sa ňou Mgr. Anna Pagáčová.
Bilancovanie za uplynulé obdobie je zatiaľ pozitív-
ne. Viaceré deti prospeli s vyznamenaním, a dochá-
dzku mali vzornú. Pred zahájením nového šk. roka 
deti absolvovali ozdravný pobyt v Kremnických Ba-
niach. Úspešne sme účinkovali na Celoslovenských 
športových hrách Detských domovov v Dubnici nad 
Váhom, kde sa deti prezentovali aj kultúrnym pro-
gramom. Akcia bola pod záštitou ministra PSVaR 
SR JUDr. Jána Richtera, ktorý neodmietol spoločnú 
fotku s deťmi.  Výsledky: 
Roman = 3.miesto štafeta behu 4x100 m 
Tibor = 3.miesto štafeta behu 4x100 m
Daniela = 2.miesto skok do diaľky, 3. miesto štafeta 
behu 4x 60 m
Soňa = 3. miesto v  behu na 300 m
Dňa 15.-16.10. 2015 reprezentovali Roman, Tibor, 
Kristián, Daniela, Soňa a Lucia DeD Klobušice na 
majstrovstvách SR vo futbale v  Korni ako družstvo 
súrodeneckého výberu, ktorý porazil minuloročné-
ho majstra z Ružomberka 11:2. Nakoniec skončili 

Aj tento školský rok si žiaci prvého stupňa 
spolu s učiteľmi pripomenuli Medzinárodný 
deň školských knižníc.

Vraví sa, že pre Slovákov boli zemiaky odjakživa druhým chlebom. 

Aj druhýkrát prví

Žiaci mimo vyučovacích hodín

Stretnutie s policajtom

Čím viac jabĺk, tým menej chorôb

V internáte pestré akcie

Vyučovanie odbornosti 
murár je v Odbornom učili-
šti internátnom v Ladcoch 
na veľmi dobrej úrovni. 
Svedčia o tom aj výsledky 
na rôznych súťažiach, kto-
ré učilište svojimi žiakmi 
obsadzuje. 

14. septembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na zaujímavej 
výstave v Bratislave s názvom Titanik. 
25. septembra sme cestovali do Žiliny na Európsku noc 
výskumníkov.
26. septembra sme si už po tretíkrát pripomenuli Európsky 
deň cudzích jazykov, ktorý je venovaný potrebe zvyšovania 
jazykových znalostí. 
30. septembra si žiaci pripomenuli Svetový deň mlieka a 
prakticky si potvrdili potrebu mlieka a mliečnych výrobkov. 
23. októbra sa na celoslovenskej súťaži v prednese ľúbostnej 
poézie v Ladcoch zúčastnila žiačka našej školy Vanesa Ho-
doníková.
27. októbra žiaci 7. - 9. ročníka súťažili vo florbale. 
28. októbra sa žiaci o 18. hodine stretli v pavilóne 2. stupňa, 
aby spoločne strávili Hviezdnu noc. Počas nej zažili množ-
stvo zábavy, súťaží, tanca a hudby.
13. novembra deviataci našej školy zašli do Trenčína na bur-
zu stredných škôl „Stredoškolák“.
18. a 20. novembra si žiaci s lektorkou Soňou Zeliskovou vy-
tvorili zaujímavé keramické predmety.

10. novembra t.r. člen poli-
cajného zboru pán Spišiak 
porozprával prvákom a dru-
hákom, akú dôležitú funkciu 
má polícia. Deti videli poli-
cajný odznak, tonfu, zbraň a 
pokutové lístky, ktoré nikto 

Vedeli ste, že 21. 
október je Deň 

jabĺk? Jabĺčka si takýto deň 
určite zaslúžia, pretože pa-
tria medzi najzdravšie dru-
hy ovocia. Aj naša škola sa 
celý deň niesla v jabĺčkovej 
vôni a červenej farbe. Vy-

V internáte OUI trávia voľný čas zaujímavo, pestro 
a zábavne. Turnaj v dáme, kvízy a iné podujatia, 
kde sa pobavia i niečo naučia.
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Školst vo

informácie, pracovali s knihami a zabrať im 
dalo čítanie s porozumením a následná práca 
s textom. 
Snažme sa nájsť v knihách priateľa, ktorého 
vymeníme za smartfón a mobil. Je to priateľ, 
ktorý ťa nezradí. Keď už nie inak, tak len tak, 
že knihe sa nevybijú baterky a jej signál bude 
fungovať aj tam, kde ťa iný signál zradil. 

tento deň pod svoj patronát. Úlohou detí bolo 
priniesť netradičné tvary a netradičné recepty 
zo zemiakov. Potom informovali deti o pôvode 
a histórii používania zemiakov. Naše kuchár-
ky ako obyčajne pripravili zemiakovú babu. 
Okrem tejto pochúťky, na deti aj učiteľov čakali 
úsmevné súťažné hry, v hlavnej úlohe: zemiak. 

na peknom 7. mieste. Chlapci úspešne pôsobili v 
športovom výbere starších žiakov miestneho futba-
lového oddielu PC Ladce. Pravidelne nastupovali na 
majstrovské zápasy 4. ligy. V októbri bola ocenená 
Daniela za spoločenský čin roka, keď v predajni 
potravín AMV našla väčší obnos peňazí a odovzdala 
ho vedúcej predajne. Najlepší sa zúčastnia Vianoč-
ného koncertu Úsmev ako dar v STV v Bratislave. 
Z plánovaných akcií sme svojpomocne vymaľovali 
interiér celého domu. Neplánovane sme museli 
riešiť dlhodobé problémy s vodou, rekonštrukciou 
celej vodárne. Dlhodobé ciele máme v dokončení 
suterénu domu za účelom vybudovania práčovne s 
WC, klubovne, spoločenskej miestnosti, skladu šat-
stva a obuvi, a praktickej dielničky formou sponzor-
stva. V súčastnosti  deti vyrábajú darčeky, nacvičujú 
program malých javiskových foriem na Vianočnú 
besiedku a Mikulášsky večierok. Výchovno- vzde-
lávaciu a prevádzkovú činnosť Satelitu zabezpečujú 
kolegovia Mgr. Alenka Češková,  Bc. Zdenka Kubi-
šová, Ľudmila Ľachká, Oľga Turzová, Lenka Horečná. 

Vedúci vychovávateľ, Mgr. Jozef Švihel

nechce od policajta dostať. 
Niektorí si vyskúšali, aké je 
to mať na rukách putá a ob-
lečenú nepriestrelnú vestu. 
Na záver si pozreli policajné 
auto, ktoré im na rozlúčku 
zahúkalo. 

učovaním nás sprevádzali 
rôzne jabĺčkové úlohy, pra-
covné listy a ochutnávka 
jabĺčkových špecialít, ktoré 
pripravili ochotné mamičky. 
Deň to bol vydarený, veselý, 
plný jablkových aktivít a vi-
tamínov. 

Na medzinárodnej súťaži 
učňov murárov vo Vyso-
kom Mýte (Česká repub-
lika) v septembri t.r. sa 
umiestnili na 1. mieste. 
Ladčania na tejto prestíž-
nej súťaži už raz - v roku 
2014 - zvíťazili.
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Hodnotíme futbalovú jeseň
Dospelí - Na postavenie muž-
stva v tabuľke po jesennej časti 
súťaže 5. ligy sa treba pozerať s 
nadhľadom. V 8 zápasoch sme 
mali výhodu domáceho prostre-
dia, z toho sme 3x remizovali a 1x 
dokonca prehrali, naopak vonku 
sme 2x zvíťazili a 1x remizova-
li. Súťaž je tento rok nesmierne 
vyrovnaná, rozdiel medzi nami 
na 5. mieste a mužstvom na 14. 
mieste je len 8 bodov. Na každé 
stretnutie sme nastupovali v inej 
zostave, ani 2 zápasy po sebe sme 
neodohrali bez zmien v zostave. 
Celú jeseň nás prenasledovali zra-
nenia, ak nerátame F. Váňa, ktorý 
vynechal celú sezónu, dlhšie pau-
zovali Zábojník, Machala, Kučera, 
Kučma a krátkodobo aj Kušík a 
Pagáč. Naviac Homér, ktorý bol 
v poslednom období pevnou 
súčasťou mužstva, mal pracovné 
povinnosti v Borčiciach. Našťas-
tie výpadok zraneného Macha-
lu, ktorý bol viac menej jediným 
brankárom mužstva a na ktorého 
výkony sme sa spoliehali v jed-
nom zápase úspešne nahradil Pa-
gáč a našu ponuku našťastie prijal 
náš odchovanec Martin Hajduch, 
ktorý sa i napriek dlhodobému 
tréningovému výpadku svojej 
úlohy zhostil veľmi dobre. Do bo-
jov o body zasiahlo až 26 hráčov. 
Ani jeden však neodohral všet-
kých 15 zápasov bez striedania. 
Vo všetkých 15 nastúpili Mokrička 
a 2 novici Krajčí a Oťahel. O jeden 
zápas menej odohral Martinka. 
Napriek tomu všetkému, mužstvo 
prezimuje s 22. bodmi na 5. mies-
te, keď počas jesene v 15 majs-
trovských zápasoch 6x zvíťazili, 
4x remizovali a 5x prehrali. Konto 
svojich súperov zaťažili 20 gólmi, 
pričom inkasovali 13 gólov, čo je 
len o 2 góly viac ako vedúci Cí-
geľ. Najlepším strelcom, tak ako 
pred rokom, bol Mokrička, ktorý 
dal zhodne (ako minulú jeseň) 6 
gólov, 4 dal Eliaš, 3 E. Mrážik, po 2 
dali Martinka a Štrbák, po 1 prida-
li Konečný, Krajčí a Oťahel.
Dres družstva dospelých Ladiec 
počas jesene 2015 obliekli títo 
hráči: Jakub Machala, Martin Haj-
duch, Dominik Porubčan, Samuel 
Pravda, Alexander Homér, Jozef 
Pagáč, Jozef Váň, Jaroslav Kušík, 
Erik Mrážik, Peter Martinka, Mário 
Kučma,  Erik Kučera, Jaroslav 
Mokrička, Filip Prúša, Matej Eliaš, 
Michal Zábojník, Dušan Krajčí, 

Stolní tenisti úspešne
Stolní tenisti TJ Tatran cementáreň Ladce nás re-
prezentujú v troch ligách TTC.
A družstvo v 4. lige je po 16. novembri na 5. mies-

te, čo je v silne obsadenej súťaži úspešný predbežný výsledok.
B družstvo v 5. lige je na 6. mieste a C družstvo v 7. lige na 2. 
priečke. „Céčko“ má reálnu možnosť sa do konca súťaže prebo-
jovať na čelo tabuľky a postúpiť do vyššej súťaže.
Prehľad doterajších výsledkov

A družstvo - 4. liga
STO Nitrica A – TJ Ladce A 5 : 13
KST KINET Diviaky A – TJ Ladce A 11 : 7
TJ Ladce A – Keraming Trenčín C 14 : 4
TJ Ladce A – TTC Pov. Bystrica B 13 : 5
TJ Ladce A – TJ Slovan D. Kočkovce A 8 : 10
TJ Ladce A – OSTK Omšenie A 15 : 3
TJ Ladce A – STO Prusy A 9 : 9

B družstvo – 5. liga
TJ Ladce B – Klobušice A 8 : 10
Pruské A – TJ Ladce B 8 : 10
TJ Ladce B – Slovan PB A 9 : 9
Sedmerovec A – TJ Ladce B 12 : 6

Silvestrovský turnaj
Výbor TJ týmto srdečne 
pozýva všetkých hráčov a 
priaznivcov futbalu na tra-
dičný Silvestrovský turnaj 6 
členných družstiev v malom 
futbale. Turnaj sa uskutoční 
v stredu 31.12.2015 so zači-
atkom o 9.00 hod. Prezentá-
cia zúčastnených družstiev 
bude v čase od 8.30 hod. v 
priestoroch šatní TJ.str. 10   LZ 06 / 2015

Patrik Oťahel, Martin Štrbák, Mar-
tin Kvasnica, Vladimír Mosorjak, 
Jakub Haluska, Pavol Bonan, Do-
minik Konečný, Tomáš Zakopčan 
a Lukáš Ondrašík. Trénerom je 
Jozef Jakuš a vedúcim mužstva 
Vladimír Chovanec.

Dorastenci odohrali na jeseň 
14 MFZ, v ktorých 6x zvíťazili, 7x 
prehrali a 1x remizovali. Dali 33 
gólov a 35 dostali, s 19 bodmi 
prezimujú na 9. mieste. Najlep-
ším strelcom bol Martin Kvasnica 
so 14 gólmi, po 5 dali Mosorjak 
a Kandráč, 3 góly dal Lukáš Pru-
ša, 2 Šebek a po 1 dali Halúska, 
Chovanec a Blaško. Ani im sa ne-
vyhýbali zranenia a k dlhodobo 
zranenému Šebekovi a Blaškovi 
sa v závere pridal Rolín. Kvôli čer-
veným kartám stáli 7 zápasov L. 
Prúša a 6 Chovanec. Všetkých 14 
celých zápasov odohralo kvarteto 
Kvasnica, Mosorjak, Pravda a Lu-
káš Češko. Dres dorastu oblieklo 
na jeseň celkom 19 hráčov, s ich 
prístupom k zápasom s výnim-
kou skôr menovaného kvarteta, 
Minára, Uríčka a hráčov, ktorým 
nedovolili hrať zranenia, nemôže-
me byť spokojní. Začína to prístu-
pom k tréningovému procesu a 
končí to zápasmi. Vrcholom bol 
posledný zápas, ktorí odohrali len 
9 hráči. Tento stav je na zamysle-
nie sa. Povedzme si úprimne, je to 
len v hlavách samotných hráčov 
alebo je to o  zodpovednosti voči 
kamarátom a spoluhráčom. Je 
to obraz našej spoločnosti? Kto 
resp. čo formuje našu mládež? 
Sú to zákonní zástupcovia, škola, 
naši tréneri? Záleží niekomu, aby 
naša mládež robila nejaký šport? 
Komu na tom záleží? Prečo len 
trénerom a výboru TJ ?!! 

Žiaci odohrali 12 zápasov, 7x zvíťa-
zili a 5x prehrali. Zo skóre 42:30 im 
po jeseni patrí 6. miesto. Najlepší-
mi strelcami sú M. Adamec a Brati-
na, ktorí dali po 9 gólov, o 2 menej 
dal M. Halúska. Vo výbere OBFZ 
Považská Bystrica ročník 2002 nás 
reprezentujú Martin Adamec, Pat-
rik Bratina a Tibor Kováč. 

Okrem týchto družstiev, ktoré hrajú 
v súťažiach, venujeme veľkú pozor-
nosť aj príprave mladých hráčov 
žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Pod vede-
ním trénerov Vyhnička a Baláž sa 
učia prvým futbalovým krokom a 
zručnostiam.                             Ing. F. Gach

TJ Ladce B – TTC PB C 12 : 6
Dubnica A – TJ Ladce B 12 : 6
TJ Ladce B – N. Dubnica D 13 : 5

C družstvo – 7. liga
Púchov A – TJ Ladce C 1 : 17
TJ Ladce C – Dol. Moštenec A 12 : 6
Miracles DCA A – TJ Ladce C 2 : 16
TJ Ladce C – N. Dubnica E 13 : 5
Milochov A – TJ Ladce C 10 : 8
TJ Ladce C – Dol. Kočkovce C 16 : 2
Nozdrovice B – TJ Ladce C 4 : 14
TJ Ladce C – TTC PB E 14 : 4
3. ZŠ Dubnica A – TJ Ladce C 0 : 18

Športovci ďakujú za pomoc
Výbor TJ Tatran cementáreň Ladce a všetci športovci 
ďakujú za celoročnú pomoc všetkým, ktorí telovýcho-
ve pomáhali. Bez nich si fungovanie športu v Ladcoch 
nevieme predstaviť.
Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu a obecnému úra-
du, Považskej cementárni, a.s., RNDr. Petrovi Janešíkovi, 
RNDr. Branislavovi Liptákovi (spoločnosť BEEL), Marti-
novi Adamcovi, Petrovi Posluchovi a všetkým, ktorí te-
lovýchovu podporili svojimi 2 % z dane z príjmu. 
Okrem sponzorov patrí naše poďakovanie Dušanovi 
Porubčanovi, Petrovi Martinkovi a Mariánovi Mackuro-
vi, ktorí sa príkladne starali o hracie plochy a celý špor-
tový areál.
Ďakujeme aj Úradu vlády SR, za pomoci ktorého budu-
jeme viacúčelovú hraciu plochu v našom športovom 
areáli. 
Výbor TJ praje všetkým sponzorom, hráčom, trénerom 
i fanúšikom úspešné vykročenie do nového roku 2016, 
pevné zdravie, veľa úspechov a veľa pekných športo-
vých zážitkov. Všetkým zraneným hráčom na čele s ex-
kapitánom dospelých F. Váňom prajeme skoré uzdra-
venie a návrat na zelený trávnik.


