
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:  5       október 2016 

Od myšlienky po uskutočnenie diela
Rok 2004
Farský úrad v Košeci, obec Ladce 
a Považská cementáreň, a.s. sa 
listom obrátili na Biskupský úrad 
v Nitre so žiadosťou o stanovisko 
na vybudovanie rímskokatolícke-
ho kostola v Ladcoch.
18. mája 2005
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch 
schválilo zmluvu o prevode Mi-
sijného domu ako kompenzáciu 
za priestory, ktoré bude treba na 
výstavbu kostola. 
6. júl  2011
Slávnostná svätá omša pri prí-
ležitosti oficiálneho vyhlásenia 
zriadenia samostatnej rímskoka-
tolíckej Farnosti Ladce. Prítomný 
bol žilinský diecézny biskup ThDr. 
Tomáš Galis, PhD a predstavil sa 
novovymenovaný správca Fary 
Ladce Mgr. Marián Babjak.
19. december 2011
Žilinský diecézny biskup ThDr. 
Tomáš Galis, PhD vykonal po-
sviacku novej farskej budovy. 
Na slávnosti sa prihovorili aj Ing. 
Anton Barcík, generálny riaditeľ 
Považskej cementárne, a.s. a Ing. 
arch. Ján Remo, starosta obce. 
22. február 2013
V Ladcoch sa uskutočnilo 2. kolo 
architektonickej súťaže vypísa-
nej na výstavbu Kostola Božieho 
milosrdenstva v Ladcoch. Z diel 
postupujúcich do záveru súťaže 
usporiadali v Dome kultúry vý-
stavu. Víťazný návrh na Kostol Bo-
žieho milosrdenstva v Ladcoch bol 
od Ing. arch. Ivana Koleniča, CSc. 
15. marec 2014
Konal sa slávnostný akt požeh-
nania základného kameňa pre 
Kostol Božieho milosrdenstva v 
Ladcoch. 
19. máj 2014
Začala sa výstavba rímskoka-
tolíckeho kostola v Ladcoch. 
Stavebná firma ViOn, a.s. Zlaté 
Moravce začala s budovaním 
prístupových komunikácií. 
8. október 2016
Deň slávnostného požehnania 
rímskokatolíckeho Kostola Božie-
ho milosrdenstva v Ladcoch.

8. októbra 2016 sa zavŕšil historický počin v živote obce - výstavba 
rímskokatolíckeho kostola. Dielo ocenia všetci Ladčania, bez ohľa-
du na to, aký je ich priamy vzťah ku kostolu. Touto sakrálnou stav-
bou sa povzdvihla nielen náboženská stránka obce a občanov, ale 
aj estetický - architektonický vzhľad frekventovanej časti Ladiec. 

Stavba takýchto rozmerov a atypickej konštrukcie sa nerodí ľahko. 
Bol to zložitý proces od myšlienky cez projekciu, financie, samotnú 
stavbu a množstvo menších, či väčších problémov počas stavby. 
Chronologický prehľad, ktorý uvádzame ďalej, zachytáva iba hlav-
né etapy organizácie a výstavby tohto sakrálneho diela.

LADECKÉ ZVESTI

foto: Mgr. Miroslav Lipták
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Sú také chvíle v živote. Výnimočné, 
neopakovateľné, nezabudnuteľné. 
Určite takou bola aj sobota 8. októ-
bra 2016 v Ladcoch. Celé generácie 
Ladčanov stáročia  márne  snívali  o 
vlastnom kostole. Až súčasníci sa 
svojho  svätostánku dočkali. Nový 
kostol – za prítomnosti farníkov a 
hostí z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia - posvätil Mons. Tomáš Galis, 
žilinský diecézny biskup. 
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Posviacka  kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch

Presne o desiatej hodine sa procesia kňazov, 
rehoľných sestier a miništrantov presunula no-
vým kostolným parkom - od miestnej  fary  až  
pred hlavný vchod  modernej kostolnej budovy. 
Správca farnosti Pavol Turza privítal hlavného 
celebranta Tomáša Galisa : „Je to veľká udalosť v 
živote  nášho farského spoločenstva, keď bude-
te posväcovať  nový chrám Božieho milosrden-
stva  práve v roku Božieho milosrdenstva.“

Hlavný realizátor stavby Viliam Ondrejka zo 
spoločnosti ViOn Zlaté Moravce  symbolicky 
odovzdal stavbu investorovi: „Chcem  v prvom 
rade poďakovať Pánu Bohu, že  mne a mojim 
spolupracovníkom umožnil  na našej staveb-
nej púti zúčastniť sa aj tejto stavebnej činnosti  
v Ladcoch.“ Poďakoval   všetkým vlastným pra-
covníkom i subdodávateľom, ktorí sa na stavbe 
podieľali, s presvedčením, že  vybudovali krásne 
dielo, ktoré bude slúžiť nielen tejto, ale aj ďalším 
generáciám.  Osobitne vyzdvihol dar priateľstva 
a dôvery, ktorý sa  utužil na tejto stavbe medzi 
ním a Antonom Barcíkom: „Nech duch tohto 
priateľstva pôsobí  v tejto stavbe, ktorá sa dnes 
premení na Boží chrám.“

Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej ce-
mentárne v Ladcoch, ktorý zabezpečil podstat-
nú časť finančných zdrojov na stavbu kostola,  
pripomenul, že  posviacka nového kostola je 
zavŕšením mimoriadnych duchovných udalostí 
v Ladcoch, ktoré sa začali v tomto  Milosrdnom 
roku požehnaním kaplnky Božieho milosrden-
stva a pokračovali požehnaním krížovej cesty 
Božieho milosrdenstva.“ Považujem za veľkú Bo-
žiu  milosť, že  práve  my, naša generácia,  sme   
mohli  byť priamymi  účastníkmi  stavby tohto 
kostola. Iste Boh vybral pre svoj dom to správne 
miesto a aj ten najsprávnejší čas.“ Biskupovi Ga-
lisovi potom odovzdal symbolický kľúč na otvo-
renie nového kostola. 

Žilinský biskup vyzval prítomných, aby „vstúpili 
do Pánových brán s piesňou chvály a do jeho 
nádvorí s piesňami oslavnými.“ Celú slávnosť 

Kostol



Život  v  obciKostol

Po prázdninovom auguste sa poslanci obecného 
zastupiteľstva zišli na zasadaní dňa 22. septembra 
2016. Prítomný bol starosta, sedem poslancov a ďal-
ší, ktorí prispeli do programu zasadania.

Po absolvovaní oficiálnych 
úvodných bodov programu 
sa poslanci zaoberali žiado-
sťou firmy Spark-ex, s.r.o., 
Ilava (prítomný zástupca Bc. 
Pavol Královič) o súhlasné 
stanovisko na vykonávanie 
ťažby štrkov banským spôso-
bom na pozemku parcela KN 
E č. 661/3 v k.ú. Ladce, ktorej 
vlastníkom je žiadateľ. Poze-
mok sa nachádza za Považ-
skou cementárňou v sused-
stve firmy Drevopal (Jendrol). 
Po ťažbe plánuje na pozem-
ku vybudovať dvojpodlažné 
sídlo spoločnosti. 
Poslanci mali k zástupcovi 
firmy množstvo otázok, kto-
rý odpovedal, že vzniknuté 
jamy budú 7 metrov hlboké 
a budú sa zavážať stavebným 
materiálom, že za približne 
3 roky plánujú vyťažiť asi 
30 000 m3 štrku. Poslanci s 
ťažbou štrku spoločnosťou 
Spark-ex súhlasili. 
V ďalšom bode rokovania 
podala informáciu o vyko-
naných kontrolách hlavná 
kontrolórka obce Ing. Mgr. 
Monika Prekopová. Potom 
starosta podal správu o vyko-
naných nápravách pri ziste-
nej kontrole z februára 2016 
hlavnou kontrolórkou obce. 
Ing. Alena Černotová, eko-
nómka obce predložila po-
slancom prehľad o čerpaní 
obecného rozpočtu za 2. 
štvrťrok 2016.
Ďalej sa poslanci zaoberali 
návrhom o prečíslovaní do-
mov v Ladcoch, ktorý predlo-
žila referentka obecného úra-
du Ľubomíra Porubčanová. V 
návrhu sú dve možnosti:
a) prečíslovať celé Ladce, 
Horné Ladce a Tunežice, pri-
radiť nové súpisné aj orien-
tačné čísla, nové názvy ulíc.
b) v Ladcoch budú prira-
dené len orientačné čísla, 
názvy ulíc zostanú nezme-
nené, Tunežice by boli celé 
nanovo prečíslované, názvy 
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Obecné zastupiteľstvo 
v septembri

Horných Ladcoch by zosta-
li súpisné čísla nezmenené, 
priradili by sa nové orientač-
né čísla a nové názvy ulíc. 
Názvy ulíc navrhne komisia 
pre časť Horné Ladce a časť 
Tunežice zriadená obecným 
zastupiteľstvom obce Ladce. 
Poslanci schválili finančné 
prostriedky na opravu časti 
strechy materskej školy po-
škodenej zatekaním vody. 
Potom súhlasili s pridelením 
bytu v 16 BJ na Ulici Ľ. Štúra 
Drahoslavovi Sikorskému. 
Poslanci sa oboznámili s ur-
banistickou štúdiou, ktorá 
navrhuje koncept komuniká-
cie medzi obecným úradom 
po križovatku. V návrhu je aj 
premiestnenie pomníka pad-
lým v druhej svetovej vojne 
z križovatky na priestranstvo 
pri obecnom úrade. Návrh 
štúdie poslancom prezento-
val Ing. arch. Hianik. 
Potom prerokovali bezplatný 
prenájom miestnosti v budo-
ve materskej školy Materské-
mu centru Mimčo. Štatutár 
tohto občianskeho združenia 
Ing. Ivana Mrvová informo-
vala, že Mimčo má možnosť 
získať finančné prostriedky 
na zriadenie denného opat-
rovateľského centra. K tomu 
Mgr. Beáta Kolenová navrhla 
urobiť prieskum záujmu ro-
dičov. 
S bezplatným prenájmom 
poslanci súhlasili. Súčasne 
schválili aj bezplatný prená-
jom domu kultúry rímskoka-
tolíckemu Farskému úradu 
na usporiadanie Katarínskej 
zábavy 19. novembra 2016. 
V bode Pripomienky a návrhy 
vystúpili 4 poslanci a starosta 
informoval, že novými vlast-
níkmi barokového kaštieľa sú 
manželia Marco da Col a Sil-
via da Col Heisar z Talianskej 
republiky. Kaštieľ plánujú 
prerobiť na Hospic a Dom 
opatrovateľskej služby.

sprevádzal  spevom novodubnický súbor The Gospel Family.

V interiéri kostola najskôr Kongregácia sestier Matky Božieho 
milosrdenstva z Krakova odovzdala novému  kostolu  svoj dar –  
oltárny obraz milosrdného Ježiša, ktorý je symbolom Božieho 
milosrdenstva. Do oltára boli umiestnené relikvie sv. Faustíny. 

Potom sa už začala slávnostná svätá omša -  s osobitnou litur-
giou posviacky kostola a oltára. Po prvý raz sa novým kostolom 
rozšírila typická vôňa dymu z kadidla, prvýkrát sa v ňom zapálili 
sviečky a rozžiarili svetlá. 
Biskup Galis v slávnostnej homílii pripomenul, že  „viditeľné 
kostoly nie sú obyčajnými miestami zhromaždenia, ale nazna-
čujú  a ukazujú Cirkev žijúcu na tom mieste, ktorá je prebýva-
ním Boha s ľuďmi zmierenými a zjednotenými v Kristovi.“
Hlavný celebrant vyzval Ladčanov, aby boli na svoj kostol hrdí: 
„Apoštol Pavol nielen Korinťanom, ale aj nám odkazuje, že je 
dobré, keď sa tešíme z nášho murovaného chrámu, ale neza-
búdajme, že my sme Boží chrám, my sme Božia stavba. Máme 
budovať svoju duchovnú stavbu na základe, ktorý je už polože-
ný a ním je Ježiš  Kristus. Len na Ňom budovaná stavba vydrží. 
Ja som si vás pripravil ako svoj ľud. Ja som si pripravil uprostred 
vás svoj príbytok a nielen tento rukou zhotovený... Chcem pre-
bývať uprostred Vás, lebo som Boh s vami, lebo je mojím pote-
šením bývať medzi vami.“

V závere liturgického obradu bola podpísaná pamätná listina, 
ktorá sa končí slovami: “Nech všetkých, ktorí svojou námahou 
prispeli k vybudovaniu tohto chrámu, zahrnie  Pán požehna-
ním a potrebnými  milosťami v každom podujatí  života.“

Ekumenický rozmer duchovnej slávnosti dodal príhovor evan-
jelického farára Ľubomíra Marcinu, ktorý daroval farnosti litur-
gické predmety  a  Antonovi Barcíkovi bibliu.

Starosta Ladiec Jaroslav Koyš  sa za spoluobčanov poďakoval 
všetkým, ktorí prispeli k tomu, že obec má v súlade s kresťan-
ským tradíciami Európy po viac ako 500 rokoch vlastný kostol,  
ako súčasť občianskej vybavenosti. Osobitne spomenul archi-
tekta Ivana Koleniča, ktorý nový kostol navrhol, stavebnú firmu 
ViOn, ktorá ho za dva a pol roka  postavila, vedenie ladeckej 
cementárne, ktoré všetky aktivity neúnavne koordinovalo,  až 
po  nemenovaných darcov, ktorí pomohli finančne.  Podčiarkol, 
že ďakuje  nielen za súčasnú, ale aj všetky budúce generácie 
Ladčanov.

Návštevníkov slávnosti posviacky kostola i ďalších po celý ná-
sledujúci týždeň zaujala výstava ikon v priestoroch Domu kul-
túry v Ladcoch. Ikony sú diela, ktoré počas dvoch rokov vytvorili 
ženy - ikonopisky združené v Ilavskej ikonopisetskej škole.
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Pripomenuli 
si výročie SNP

Po kvalitnejších cestách

Betónovým úsekom miestnej komunikácie vedúcej k Základnej škole sa v uliciach Pav-
la Koyša, Jána Kollára, Martina Kukučína a Vážskej dokompletizovali cesty tohto sídel-
ného bloku.
Ostatný úsek bol dosť náročný, pretože sa najskôr musela odstrániť stará betónová 
cesta. Nová časť je dlhá 106 metrov a široká 5,5 metra. Na ceste sme vybudovali odvod-
ňovací kanál vyústený do Slatinského potoka. Po oboch stranách sme zrekonštruovali 
chodníky a pri vstupe ku školským bytovkám sme vybudovali odvodňovací žľab, ktorý 
odvádza stekajúcu dažďovú vodu do trativodu.
Cestu rekonštruovala firma CND Pavol Ondreját a celkové náklady dosiahli sumu  
48 500 €, ktoré obec zaplatila zo svojho rozpočtu.

Takýmto spôsobom sme opravili aj komunikáciu na Záhradnej ulici v úseku od hlavnej 
cesty až po detské ihrisko. Celkové náklady na opravu tejto časti ulice boli 15 700 €. 
Dokončili sme opravu chodníka od domu p. č. 31 až po dom p. č. 37. Opravu začala 
spoločnosť Váhostav osadením obrubníkov ako náhradu za poškodenie pôvodných v 
iných častiach obce. Dobetónovanie chodníka uhradila obec a náklady boli vo výške 
3 100 €. V septembrových dňoch sa dočkali kvalitnejšej cesty aj Hornoladčania. As-
faltový koberec položila firma Cesty Nitra. Musíme však podotknúť, že súčasťou re-
konštrukcie Ulice Janka Kráľa je aj odvodnenie komunikácií a vyčistenie pôvodných 
odvodňovacích žľabov, ktoré odvádzajú dažďovú vodu do Lúčkovského potoka a tieto 
práce uskutočňuje spoločnosť Prefastav Topoľčany. Obnova komunikácií v Horných 
Ladcoch, po výstavbe kanalizácie a ich katastrofálnom stave, sa mohla stať skutočnos-
ťou aj vďaka zlúčeniu investícií obce a Považskej cementárne, ktorá prispela nemalou 
sumou na naplánovanie a následnú realizáciu celkovej obnovy povrchov hornoladec-
kých ciest. Celkovo sa nám tak tento rok podarí obnoviť viac ako 2,5 km našich ciest a 
chodníkov, na ktoré obec z vlastných zdrojov vynaložila 99 700 €.

Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce

72. výročie najslávnejšej kapi-
toly dejín Slovákov za slobodu 
si tri desiatky Ladčanov pripo-
menulo 26. augusta t.r. pri pa-
mätníku obetiam druhej sve-
tovej vojny. Vence za zvukov 
dychovej hudby Ladčanka 
položili zástupcovia obce Lad-
ce a organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojov-
níkov. Príhovor k prítomným 
mal člen SZPB Marián Justh. 

Ž ivot  v  obci

Andreas Pagáč
Emma Pecháčková

Liliana Ľachká
Juraj Filiač

Johana Baranová
Laura Digaňová
Alexander Pagáč

Vítame novonarodené deti. Že-
láme im zdravé a šťastné det-

stvo. Rodičom blahoželáme. 

Ing. Karol Horký (79)
František Koiš (71)
Rudolf Bielik (67)

Ladislav Adamec (62)

Spolucítime s pozostalými v 
ich smútku, vyslovujeme im 

hlbokú sústrasť. 

90 rokov
Anna Kukuliašová (6. 11. 1926)

80 rokov
Vlastimila Peterková (15. 10. 1936)
Edmund Koštialik (16. 11. 1936)
Anna Koštialiková (25. 11. 1936)

25. výročie sobáša
Pavol Kollár a Katarína, 

rodená Strážnická (9. 11.)

Tomáš Smrčko a Marianna, 
rodená Štrbíková (21. 11.)

Jubilantom blahoželáme a 
prajeme v ďalších rokoch ži-
vota zdravie, spokojnosť, vzá-

jomné pochopenie a úctu.

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti

Opustili nás

Jubileá

foto: Mgr. Miroslav Lipták

foto: Mgr. Miroslav Lipták
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V sobotu 27.8.2016 pred výročím SNP organizovala obec Mojtín 
druhý ročník súťaže vo varení gulášu „Partizánsky guláš“.

V tomto kalendárnom roku Materské centrum Mimčo ne-
prerušilo svoju činnosť ani počas prázdnin.

18. ročník celosloven-
skej súťaže v umeleckom 
prednese pôvodnej slo-
venskej ľúbostnej poé-
zie sa koná 21. októbra v 
ladčianskom Dome kul-
túry. 

Iste ste si všimli zmeny, 
ktoré sa začali diať v lad-
čianskom kaštieli a jeho 
okolí. Sprevádzalo ich 
ohováranie, rôzne fámy, 
nezodpovedané otázky. 
Tak vám aspoň na niek-
toré dáme odpoveď.

Na tomto peknom podujatí reprezentovali obec Ladce členovia ko-
misie kultúry a dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na organizácii spolo-
čenských akcií v Ladcoch. Celkovo mala ladčianska výprava devätnásť 
členov. Za krásneho slnečného počasia súťažilo v Mojtíne v areáli bý-
valej ZŠ 14 družstiev. Nálada bola vynikajúca a medzi súpermi vládla 
priateľská atmosféra. 
My sme zvolili názov „Ladecký kotlík“. Síce sme sa neumiestnili na pr-
vých troch priečkach, ale účel, pre ktorý sme sa rozhodli zúčastniť, 
sme splnili. Hlavnou myšlienkou bolo propagovať našu súťaž - Ladec-
ký kotlík a pozvať súťažiacich k nám, do Ladiec, dňa 30.04.2017. Väč-
šina oslovených družstiev nám účasť prisľúbila. Z Mojtína sme však 
predsa neodišli bez ceny. Potešila nás výhra prvej ceny v tombole - 
pečené prasiatko. 
Už dnes sa tešíme na súťaž o Ladecký kotlík, ktorá sa bude v Ladcoch 
konať poslednú aprílovú nedeľu 2017 už po piatykrát. Všetkých Vás 
srdečne pozývame!

Dominik Koštialik

Mamičky s deťmi si mohli užívať 
príjemný chládok v priestoroch 
Mimča počas celého leta a zá-
roveň rozvíjať schopnosti svo-
jich detí pod taktovkou našej 
dobrovoľníčky Adely Barošovej. 
Deti sa v materskom centre učia 
objavovať svet okolo seba tech-
nikami Montessori. V niektorých 
dňoch priestory vyhradené de-
ťom praskajú vo švíkoch. 
Začiatok školského roka teda nie 
je pre Mimčo začiatkom činnos-
ti, ale skôr jej pokračovaním a 
rozšírením. V septembri obnovili 
cvičenie zverenkyne pani Ba-
ricovej, každý utorok prebieha 
cvičenie jogy s Dášou, začínajú 
výtvarné krúžky pre mladšie 
deti a krúžok keramiky. Materské 
centrum je pripravené poskytn-
úť priestor rodičom, ktorí by radi 
venovali svoj čas deťom v inej 
krúžkovej činnosti. Spríjemne-
ním a uľahčením pre všetkých 
užívateľov Mimča je vynovená 
kuchynka. Okrem tradičných 
tvorivých dielní a kultúrnych 
podujatí pre našich najmenších, 
sme sa rozhodli ponúknuť rodi-
nám s deťmi možnosť spríjem-
nenia jesenných dní výletom 
do vodného zábavného parku 
Tatralandie. O konkrétnych ter-
mínoch budeme informovať 
prostredníctvom rozhlasu a 
obecnej webovej stránky. 
Pripravovanou novinkou je 
otvorenie Detského opatrova-
teľského centra. Rodičia detí od 
1 do 3 rokov budú môcť využiť 

Vyhlasovateľom súťaže je 
Klub priateľov poézie Pavla 
Koyša, organizátorom Po-
važské osvetové stredisko 
v Považskej Bystrici. Spo-
luorganizátormi sú obec 
Ladce a Považská knižnica 
v Považskej Bystrici. 
Organizátori rozdelili súťa-
žiacich do štyroch kategórií:
V prvej sú žiaci 8. a 9. roč-
níkov základných škôl, zá-
kladných umeleckých škôl, 
gymnázií. V druhej žiaci 
stredných škôl a stredných 
odborných škôl. 
Dospelých zaradili podľa 
veku - do 50 rokov a nad 
50 rokov. 
Na návrh odbornej poroty 
udelia organizátori vec-

Skutočne je pravda, že kaštieľ kúpili od doterajšieho 
majiteľa Rádu sestier kresťanskej lásky svätého Vin-
centa z Pauly. Novými majiteľmi sú manželia Marco 
Da Col a Silvia da Dol Heisar z Talianska. 
Vzhľadom na pokročilý stav devastácie kaštieľa bola 
budova uzatvorená takým spôsobom, aby sa zne-
možnilo rôznym živlom jej ďalšie ničenie. To sa týka aj 
parku a okolitých pozemkov. 
Preto vás, milí spoluobčania prosíme o zhovievavosť, 
trpezlivosť a rešpektovanie súkromného vlastníctva. 
Kaštieľ ostane i naďalej ladčianskou historickou do-
minantou. Nikto sa nechystá budovu niekam prená-
šať, práve naopak, renovovať a premeniť na ľuďom 
užitočný objekt. 
Kaštieľ je teda súkromný majetok a podlieha rovnakej 
legislatíve, ako vaše príbytky. 

Noví majitelia kaštieľa

Mojtínsky „Partizánsky guláš“ 2016

O Mimčo stále veľký záujem
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Recitátori na počesť nášho rodáka

Milí Ladčania!

né ceny a diplomy prvým 
trom súťažiacim v každej 
kategórii a osobitnú cenu 
za prednes básne Pavla 
Koyša. 
Súťaže sa môže zúčastniť 
každý neprofesionálny re-
citátor, záujemca o ume-
lecký prednes pôvodnej 
slovenskej ľúbostnej poé-
zie. 
Súčasťou súťaže je odbor-
ný seminár, ktorý sa sústre-
ďuje na hodnotenie úrov-
ne súťažných prednesov.

možnosť nechať svoje dieťa v 
odbornej starostlivosti vychová-
vateľky v čase od 8:00 do 15:30 
hod. Opatrovateľské centrum 
plánujeme otvoriť od januára 
2017. Rodičia sa budú môcť sami 
rozhodnúť, na akú dobu využijú 
naše opatrovateľské služby. Stra-
va pre deti bude zabezpečená 
zo školskej jedálne pri Materskej 
škole v Ladcoch. Plánovaná ka-
pacita Detského opatrovateľské-
ho centra je predbežne 5 detí. 
Jeho prevádzka neovplyvní bež-
né fungovanie herne a aktivít v 
Mimči. Bližšie informácie budú 
zverejnené na webovej stránke 
obce. V súčasnosti pracujeme na 
spustení vlastnej webovej strán-
ky MC Mimčo. 
Aj vďaka štedrým sponzorom je 
v našom centre čistejšie. Na po-
moc v boji so špinou sme rozšírili 
arzenál nástrojov o profesionál-
ny tepovač Kärcher, robotický 
vysávač iRobot a robotický umý-
vač okien Hobot. Gazdinkám 
z Ladiec ponúkame možnosť 
zapožičania tepovača i umývača 
okien pre vlastné potreby. Bude-
me radi, ak sa využijú čo najviac 
a ušetria rodičom čas pri uprato-
vaní. 
Mamičky sa môžu naďalej stretá-
vať pri aktivitách v našej herni so 
svojimi deťmi každý utorok a 
štvrtok medzi 9:00 a 12:00 hod. 
Tešíme sa na Vás. 

Ing. Ivana Mrvová, 
štatutár Mimčo



Poznávame mesto Kelč
V ostatnom čísle Ladeckých zvestí sme 

čitateľom sľúbili, že ich budeme postupne obozna-
movať s rôznymi oblasťami života nášho partner-
ského mesta Kelč. Začíname históriou školstva. 

Škola v Kelči dokázateľne 
existovala v polovici 17. 
storočia. Potvrdzuje to lis-
tina z roku 1677, v ktorej 
sa zapisuje kelčský rektor.
V 18. storočí, keď Mária 
Terézia zaviedla povinnú 
školskú dochádzku, v Kelči 
v roku 1788 zaznamenali 
149 školopovinných detí. 
Škola mala jednu trie-
du a v nej šesť lavíc. 
V roku 1807 priradili do 
školy v Kelči aj deti z oko-
litých obcí. Zlepšovali sa 
materiálne podmienky a 
pripravovala sa výstavba 
novej budovy školy. Tá sa 
dala do prevádzky v roku 
1821. Bola poschodová s 
dvoma triedami. V roku 
1834 ju navštevovalo už 
459 detí. 
V ďalších rokoch sa počet 
žiakov znižoval, i keď po 
roku 1869 bola zavede-
ná osemročná povinná 
školská dochádzka. Škola 
sa zmenila na štvortried-
nu a od roku 1882 na 
šesťtriednu. 

Partnerom nášho odborného učilišťa internátne-
ho je v Kelči škola rovnakého typu. Jej história v 
určitej podobe sa začala v roku 1928, keď v Kelči 
vznikol Ústav pre mentálne retardovanú mládež 
celomoravského významu. Ústav pracoval i počas 
okupácie 1939 - 1945. V roku 1951 ich začlenili 
do systému Zvláštna roľnícko-záhradnicko-ko-
šikárska škola. V roku 1957 zrušili košikárstvo a 
nahradili ho stavebnými profesiami a v roku 1960 
aj dámskym krajčírstvom. V roku 1990 sa zmenil 
názov zariadenia na Odborné učilište v Kelči. 
V ďalších rokoch sa uskutočňovali niektoré zmeny 
v zriaďovaní nových odborov s ohľadom na pri-
jatie absolventov do praxe. Postupne sa zriadili 
triedy so zdravotníckym a sociálnym zameraním, 
predavačské práce a v roku 2010 aj dvojročná 
praktická škola. 
Odborné učilište takmer od svojho vzniku je 
umiestnené v renesančnom kelčskom zámku.
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Sakrálne objekty Ladčanov a Tunežičanov

V roku 1716 sa v cirkevných archívoch spomína súkrom-
né oratórium baróna Ferdinanda Fefferchovena (od roku 
1680 majiteľ Košeckého Podhradia, Poruby, Kopca a La-
diec), kam chodili slúžiť omše ilavskí trinitátori - nie však 
pre obyčajných občanov. Oratórium bolo v Ladcoch, ale 
presné miesto nepoznáme. 
Prvá zmienka o Farnosti Košeca je z rokov 1332 - 1337. 
Správa sa nezmieňuje o kostole, ale ten určite v Košeci bol, 
pretože farnosť bola veľmi rozsiahla. 
V roku 1635 bol pôvodný kostol povodňou potoka poško-
dený tak, že musel byť dve storočia podopretý stĺpmi. Na-
pokon ho v roku 1830 zrúcali. Nový však začali stavať už v 
roku 1779 aj za výdatnej finančnej pomoci Judity Motešic-
kej z Ladiec. Stavba tohto barokovo-klasicistického kostola 
trvala až do roku 1833.
V polovici 18. storočia dala Judita Motešická postaviť pri 
kaštieli v Ladcoch kostolík v rokokovom slohu. Konsekro-
val ho 20. júla 1760 novomestský prepošt Anton Revay. 
Ladčania a Tunežičania mohli kostol navštevovať iba v deň 
výročia posviacky a v deň sv. Valentína. 
Kostolík mal svoje - i veľmi pohnuté - obdobia. V čase, keď 
bol majiteľom Adolf Schenk a jeho manželka, kostolík vy-
užívala jeho rodina a niektorí zamestnanci. Od roku 1925 
bol majetkom kláštora Rád Milosrdných sestier svätého 
Vincenta z Pauly. Po drastickom zrušení kláštora v roku 
1950 kostol zavreli a podliehal skaze ako každá neobývaná 
stavba. 
V roku 1968 veriaci Ladiec s povolením miestnych a kraj-
ských úradov kostol sv. Valentína opravili a dali do prevá-
dzky. 
V roku 1999 sa po adaptácii bývalého Obecného domu v 
Tunežiciach otvorila Modlitebňa. 
Okrem cintorínov v Ladcoch a Tunežiciach s Domami 
smútku sú v obci zvonica v Ladcoch, kaplnka so zvonicou 
v Tunežiciach a kaplnka na Skalke. 
Čoraz väčšieho významu, ktorý presahuje hranice Sloven-
ska, sa stáva skalné sanktuárium na vrchu Butkov - v tomto 
roku obohatené o kaplnku a krížovú cestu na príchodo-
vom horskom chodníku.

Na prelome storočí sa v or-
ganizácii školstva v meste 
veľa zmenilo. V roku 1902 
dali do užívania novopo-
stavenú budovu školy, 
kde sa umiestnila obec-
ná i mešťanská škola. Re-
prezentačná budova je i 
dnes jednou z dominant 
mesta. 
Obecná i mešťanská škola 
úspešne pokračovala aj v 
novej republike po roku 
1918. Školu vyhlásili za 
„újezdovú“, pretože do 
nej chodili žiaci z viace-
rých škôl. 
Po roku 1945 zažilo škol-
stvo v celom Českoslo-
vensku a teda i v Kelči veľa 
organizačných zmien. 
Pre kelčskú školu za vý-
znamné treba pokladať 
obdobie šesťdesiatych 
rokov, kedy sa uskutoč-
nila rozsiahla prístavba a 
prestavba budovy školy 
(učebne, telocvičňa, diel-
ne). 
Po roku 1990 mala škola 
16 tried s 384 žiakmi.

Bývalá mešťanská a obecná škola v Kelči.



Rozlúčka 
s kaplnkou

Vo štvrtok 6.10.2016 sa 
v kaplnke sv.Valentína v 
kaštieli konala sv.omša,na 
ktorej sa farníci symbo-
licky rozlúčili so starými 
priestormi,kde sa po celé 
desaťročia slúžili sv.omše.
Túto poslednú celebroval 
dekan z Kysuckého Nové-
ho Mesta Peter Holbička.
Citlivo a veľmi pekne veri-
acim poprial veľa duchov-
nej sily,a vyjadril nádej že 
by v budúcnosti rovnako 
radi navštevovali aj svoj 
nový farský kostol Božieho 
milosrdenstva.

u nás ... č í s l o  1 2

Ladecký farský 
spravodaj

Posvätenie Krížovej cesty Božieho milosrdenstva na hore Butkov

Púť do Krakova
Na tento deň  10 .septembra 
sme sa všetci tešili. Už veľmi 
skoro ráno, keď ešte ani slnieč-
ko neplánovalo vychádzať, 
sme boli všetci posadaní v au-
tobuse, my speváci z La Bam-
bina a aj ďalší pútnici z Ladiec 
a Tunežíc. Dlhá cesta ubehla 
celkom rýchlo, pričom sme 
jedli, modlili sa, rozprávali sa, a 
dospávali skoré vstávanie. 
Prvé miesto, ktoré sme na-
vštívili bolo v Lagiewnikoch, v 
Sanktuáriu Božieho Milosrden-
stva. Tu sme pri svätej omši (na 
ktorej sme my La Bambiňáci 
spievali)prijali relikviu sv. ses-
try Faustíny do nášho nového 
kostola. 
Po  sv.omši nám jedna zo sestri-
čiek zaujímavo porozprávala o 
sv.sestre Faustíne, histórii ich 
kláštora, o ich poslaní a pôso-
bení v súčasnosti.
Naša ďalšia zastávka bola v 
novopostavenom Sanktuáriu 
sv. Jána Pavla II. , kde sme si pri 
prehliadke poobzerali nádher-

17. 9. 2016 – púť na horu Butkov k Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a viac než tisícka pútnikov, ktorí sa s odhodlaním a 
veľkou túžbou schádzajú, aby sa stali svedkami posvätenia Krížovej cesty Božieho milosrdenstva žilinským diecéznym 
biskupom mons. Tomášom Galisom.

Z neba padá dážď – odpustky, 
kvapky veľké ako Máriine slzy 
pod krížom. V diaľke ešte doznie-
va hrmenie. Všetci sú však pevne 
rozhodnutí vytrvať a vyjsť všet-
kých štrnásť zastavení. Tak uši 
počujú a srdcia prijímajú slová 
prednášané otcom biskupom: 
„Pozeraj na moje rany a povznes 
sa nad ľudské pohŕdanie a po-
sudzovanie... Neboj sa utrpenia, 
ja som s tebou... Máš dočinenia 
s Bohom milosrdenstva... Snaž 
sa vo svojej modlitbe spájať s 
mojou Matkou... Milosrdenstvo 
máš svojim blížnym preukazovať 
vždy a všade... Vedz, že všetko 
dobro, ktoré preukazuješ ktorej-
koľvek duši, prijímam, akoby si 
to mne samému učinila... nech 
sa nebojí ku mne priblížiť nijaký 
hriešnik... Strata každej duše ma 

ný chrám. To čo nám každému 
na 100 percent udrelo do očí 
boli steny s mozaikami. Každý 
obraz vyjadroval iný ,,kúsok´´ 
Svätého písma. Fascinujúce, 
že? 
Naša tretia, zároveň aj posledná 
zastávka bola v centre samot-
ného mesta Krakov. Tam sme 
mali rozchod. Niektorí si boli 
dať kávičku, či neskorý obed, 
niektorí sa  zamerali  na pami-
atky mesta a ja osobne som si 
dala výbornú krakovskú zmrzli-
nu, bola som sa pozrieť v bazi-
like Nanebovzatia najsvätejšej 
Panny Márie, a rýchlym krokom 
naspäť do autobusu.
Cesta naspäť bola rovnako dlhá 
ako tam, ale zvládli sme to.
Veľmi sa mi tam páčilo, v mo-
jom srdci to zanechalo krásne, 
nezabudnuteľné spomienky. 
Dúfam, že sa tam ešte vrátim. 
PS: Pri modlitbe v Lagiewni-
kach som Teba a aj celú našu 
farnosť položila do Jeho rúk. 
Mária Faturová ml.

ponára do smrteľného smútku... 
Dovoľ, aby lúče milosti naplnili 
tvoju dušu... Potrebné je len jed-
no, aby hriešnik odchýlil aspoň 
trochu dvere svojho srdca lúčom 
Božieho milosrdenstva a ostatné 
už dokončí Boh... Kvôli tebe som 
dovolil, aby ma pribili na kríž... 
Hriešnici dosiahnu ospravedl-
nenie a spravodliví sa utvrdia v 
dobrom... Mojím kráľovstvom 
na zemi je – môj život v ľudskej 
duši... hovor svetu o mojom veľ-
kom a nepochopiteľnom milo-
srdenstve... Šťastná duša, ktorá 
pochopila lásku Ježišovho srdca.“ 
Krížová cesta Božieho milosrden-
stva so sv. sestrou Faustínou sú 
slová z jej denníka, ktorými sa jej 
Ježiš prihováral a nielen jej, nám 
všetkým, aby Božie milosrden-
stvo dosiahlo každú dušu a vošlo 

do každého srdca. 
Zavŕšením tejto púte bola sv. 
omša celebrovaná žilinským 
diecéznym biskupom mons. To-
mášom Galisom za účasti mno-
hých vzácnych hostí a mnohých 

pre Boha otvorených sŕdc. Z 
evanjelia okrem iného zaznelo: 
„Lebo Boh neposlal Syna na svet, 
aby svet súdil, ale aby sa skrze 
neho svet spasil. (Jn 3,17)“ Vďaka 
ti, Bože.                     Katka Filiačová

Správičky z farnosti



V októbri nás čaká zbierka šat-
stva, v novembri zbierka trvan-
livých potravín pre soc. slabšie 
rodiny v Ladcoch a Tunežiciach 
a tvorivé dielne pre starších aj 
mladších, no a v decembri Miku-
lášsky punč, pečenie vianočných 
koláčov pre deti, rozvoz trvanli-
vých potravín :) Bližšie informá-
cie budú určite na výveske, fcb 
a vo farských oznamoch. Tešíme 
sa na všetky spoločné aktivity.

Členovia farskej charity

Správičky z farnosti

Čo plánujeme? 

Letné tábory
Toto leto sa nám vo farnosti podarilo zorganizovať 
dva letné tábory. Prvý bol rodinný v Oščadnici v Ro-
dinka resort chata Kamilka a druhý detský v Beluš-
ských Slatinách na Chate Cementár.

Všetci zúčastnení sa určite zhodnú na tom, že oddych 
a relax v duchu evanjelia je regeneráciou ako tela, tak i 
duše. Síce nám pán farár v Oščadnici chýbal, čo dúfame, 
že o rok napraví, tak sa v Belušských Slatinách úplne na-
plno venoval deťom spolu ďalšími šiestimi animátormi. 
Kým Oščadnica sa niesla v duchu rodinných výletov a 
aktivít, Belušské Slatiny zachvátila horúčka Olympijských 
hier a deti mali postarané o program na 26 hodín denne 
:) Deti boli hravé, šantivé, spontánne, súťaživé, naše i 
cezpoľné, ale hlavne dobré :) Všetci sme si odniesli nové 
skúsenosti a kamarátstva. A čo je najdôležitejšie a v čo 
dúfame, že sme si upevnili naše priateľstvo s najväčším 
priateľom nás všetkých. Vďaka Ti, Bože. Ďakujeme i spon-
zorom, ďakujeme i organizátorom, animátorom a všet-
kým zúčastneným. O rok sa snáď zase zídeme všetci.
Katka Filiačová

Redakčná rada prílohy „U Nás“:
Redaktorka - Janette Šedová Janušková
Členovia tímu - Katka Filiačová, Mária Ježová
Foto - redakcia • Odborná spolupráca - Pavol Turza



Decembrové 
Ladecké zvesti

Posledné tohoročné číslo Ladeckých 
zvestí vyjde 9. decembra 2016. Jeho 
obsah bude ako obvykle venovaný 
zasadaniu obecného zastupiteľstva, 
životu v našich školách, dianiu v or-
ganizáciách a športe. 
Nebude chýbať ani pohľad do obec-
nej kroniky a prehľad o výročiach 
obce v roku 2017. Pozornosť venu-
jeme Vianočným sviatkom a progra-
mom, ktoré sa pre vás pripravujú. Aj 
súčasťou tohto čísla bude samostat-
ná dvojstrana U Nás.
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Skončila sa SMHL - naše tretie
V Ďurďovom sa konalo posled-
né - rozšírené kolo Slovenskej-
-moravskej hasičskej ligy. O ob-
rovskom záujme svedčí vysoká 
účasť zo Slovenska i Česka, do-
vedna 120 družstiev. Organi-
začne náročné podujatie trvalo 
celý deň. 
V tomto kole z 36 ženských 
družstiev naše dievčatá neskla-
mali a skončili na 5. mieste. 
V zostavenom ALL STARS SHML 
družstve sa uplatnila aj Lad-
čianka Simona Chvostíková 

Organizácie  a  spolk y

Turistický oddiel Slovenského zväzu technických 
športov ZO Cementáreň Ladce usporiadal dňa 
20.08.2016 turistiku do Západných Tatier. Zúčast-

nilo sa 38 turistov, ktorí rozdelení na tri skupiny za krásneho po-
časia zdolali hrebeňovku od Ťatliakovej chaty cez Zábrať, Rákoň, 
Volovec, Ostrý Roháč,  Plačlivé, Smutné sedlo a Smutnou dolinou 
späť. Dĺžka trasy bola cca 18 km a najvyšší bod v nadmorskej výš-
ke 2 125 m.
Druhá skupina túto trasu urobila v opačnom slede. 
Tretia skupina prešla okruh od Zverovky cez Adamcuľu, Roháčske 
vodopády, Roháčske plesá a späť na Zverovku. 

Organizácia Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých v Ladcoch aj v 
ostatných mesiacoch od júla do októ-
bra žila bohatým kultúrno-spoločen-
ským a poznávacím životom. 
Spoločenské stretnutia sa uskutoč-
nili v organizáciách SZZP ilavského a 
púchovského regiónu. V júli a v au-
guste to bolo v Košeckom Podhradí, 
v auguste v Beluši a v septembri v 
Ilave. 
Okresná rada SZZP v Ilave usporia-
dala poznávací zájazd do Viedne. Na 
podporu zdravia sa naši členovia zú-
častnili rekondičného pobytu v Lip-
tovskom Jáne v penzióne „U koníka“. 
Aj obdobie do konca roka 2016 je 
naplnené bohatou činnosťou. Spo-
ločenské stretnutia budú v októbri 
v Dubnici nad Váhom a na konci de-
cembra v Streženiciach, kde bude 
usporiadateľom ZO SZZP Púchov. 
V mesiaci november usporiadame 
spolu s organizáciou v Dubnici nad 
Váhom zájazd na kúpalisko vo Veľ-
kom Mederi. 
V decembri pôjdu naši členovia na 
podujatie pri príležitosti „Dňa invali-
dov“ v Klobušiciach.
Medzi významné vnútroorganizačné 
podujatia patrí hodnotiaca členská 
schôdza, ktorá bude 25. novembra 
2016 vo vestibule Domu kultúry. Na 
záver roka sa naši členovia spolu s 
ostatnými občanmi zúčastnila na 
rozlúčke so starým rokom.

Milan Rafaj,
predseda ZO SZZP

Turisti na horách SZZP v lete 
a na jeseň

Návrat do Ladiec bol v neskorých nočných hodinách.
Dňa 24.9.2016 sa turisti vybrali na vrch Marhát - 748 m nm. Vrch 
sa nachádza v pohorí Považský Inovec. Výstup začal z dediny Nit-
rianska Blatnica. Na pomerne nenáročný pochod sa vydalo 44 tu-
ristov, z toho 9 detí do 10 rokov. Celková dĺžka trasy bola 15 km s 
prevýšením 550 m. Pod vrchom Marhát sa nachádza rotunda sv. 
Juraja, ktorej základy boli položené v 9. storočí nášho letopočtu. 
Cestou domov sa turisti zastavili vykúpať v Malých Bieliciach. 
Turistike a horám zdar. 

Ing. Jozef Remo - predseda ZO

ako rozdeľovačka. 
V konečnom hodnotení ligy 
- všetky kolá súťaže - naše ha-
sičky skončili výborne. Tak, ako 
pred začiatkom sľúbili, neskla-
mali a skončili na krásnom 3. 
mieste so 70 bodmi. Vyhrali 
Nosice (84 bodov) pred Ihriš-
ťom (78 bodov).
Pre úplnosť uvádzame, že v 
mužskej súťaži bolo poradie: 
1. Podhorie, 2. Brumov B, 3. 
Stupné (naši sa súťaže nezú-
častnili).



Keď sa pred päťdesiatimi rokmi v Ladcoch rozšírila správa, že v kaš-
tieli bude zriadená Osobitná učňovská škola, väčšina občanov sa 
na to dívala, mierne povedané, skepticky. 

Dnes všetci vedia a tých päť desaťročí 
to dokázalo, že učilište bolo a aj je pre 
obec prínosom. Tak dnes rozmýšľa 
drvivá väčšina občanov, ktorí sa na 
prítomnosť školy dívajú ako na súčasť 
obce. Akceptujú ľudské, sociálne i 
praktické poslanie škôl tohto typu a 
tej našej želajú úspešnú cestu v ďalšej 
päťdesiatke. 
V máji 1966 prebral od vojenského 
útvaru Ministerstva vnútra priestory 
ladčianskeho kaštieľa Krajský národ-
ný výbor v Banskej Bystrici, odbor 
školstva, aby sa tu zriadila Osobitná 
učňovská škola s internátom. 
Budova bola v nedobrom stave, ale 
v rukách stavbárov sa rýchlo menila. 
Organizátori na čele s PhDr. Štefanom 
Vašekom pripravovali otvorenie uči-
lišťa na 1. september 1966. 
Za päťdesiat rokov sa škola zmenila 
– materiálne i obsahom. Nezmenila 
však svoje humánne poslanie. Dávala 
šancu mládeži, na ktorú sa v minulosti 
často zabúdalo, ktorá stála na okraji 
spoločnosti. 

Roky a udalosti

Odborné uči l i š te
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Úspešná päťdesiatročná cesta

V školskom roku 1966 - 1967 mala 
Osobitná učňovská škola odbory ma-
liar-natierač, murár, stavebný zámoč-
ník, záhradník a krajčírka. Spolu 150 
žiakov. 
Riaditeľom bol PhDr. Štefan Vašek, zá-
stupcom riaditeľa Ing. Vendelín Čier-
nik a vedúcou výchovy Mária Grigová. 
V ďalších piatich desaťročiach sa za-
vádzali nové učebné odbory, ktoré 
sa rozširovali o tie, v ktorých sa ab-
solventi mohli uplatniť v praxi. Skva-
litňovalo sa vyučovanie všeobecno-
vzdelávacích i odborných predmetov. 
Zaujímavejšou sa stávala mimoškol-
ská výchova, najmä tá v internáte. 
Vedenia školy museli vo všetkých 
obdobiach prekonávať množstvo 
materiálnych ťažkostí, najmä pri za-
bezpečovaní nových, modernejších 
priestorov. Akýsi záver tejto snahy 
znamená opustenie kaštieľa v roku 
2007. 
Pre čitateľov sme vybrali prehľad 
niektorých najvýznamnejších udalos-
tí v živote tejto pozoruhodnej školy. 

1966  –  Otvorenie prvého školského roka v OUŠI
1967 – Ku škole pribudla budova Misijného 
domu, ktorú rekonštruovali na učebne. 
1968 – Škola má 166 žiakov a opúšťajú ju prví vy-
učení žiaci. Vedúcim výchovy sa stáva Štefan Saksa. 
1972 – Počet žiakov narástol na 198, z toho na 
internáte 149.
1976 – V škole sa prvýkrát konali Celoslovenské 
športové hry učilíšť.
1977 – Pamiatkostav Žilina začal opravy fasády kaštieľa. 
1978 – Zo školy odchádza doterajší riaditeľ PhDr. 
Štefan Vašek. Novým riaditeľom sa stal Karol Kuniak. 
1979 – Pre potreby školy sa stavebne upravuje 
bývalá budova Základnej deväťročnej školy. 
1983 – V škole vypracovali perspektívny plán po-
stupnej výstavby a modernizácie školy s kapaci-
tou 300 žiakov. 
1988 – Učilište má 342 žiakov, 14 učiteľov všeobec-
novzdelávacích a odborných predmetov, 34 majstrov 
a 22 vychovávateľov. Zriadili elokované pracoviská v 
Dubnici nad Váhom, Mojtíne a v Led. Rovniach.
1989 – Na kaštieli vymenili strechu. 
1990 – Konali sa voľby funkcionárov školy. Za ria-
diteľa zvolili PaedDr. Vladimíra Hromeka. 
1991 – Otvorili nový pavilón pre murárov a malia-
rov a v tej istej budove miestnosti pre kancelárie 
a vedenie školy. Od tohto roku nesie škola názov 
Odborné učilište. Zvolili Radu školy. 
1992 – Dokončili prestavbu budovy základnej 
školy pre odbor krajčírka. Začínajú sa rokovania v 
rámci reštitučného zákona o vrátení budovy kaš-
tieľa Rádu Milosrdných sestier sv. Vincenta z Pauly. 
1993 – Škola organizuje významné celosloven-
ské podujatia „MISS odborných učilíšť“, Vianoce s 
FUN rádiom a iné. 
1994 – Majstrovstvá Slovenskej republiky v ľah-
kej atletike pre mentálne postihnutých. 
1997 – Zavedenie stupňovitej prípravy žiakov s 
možnosťou byť zaškolený, zaučený, vyučený. 
2002 – Škola opúšťa budovu tzv. Misijného domu. 
2006 – Začala sa výstavba internátu, kuchyne, je-
dálne a telocvičnej miestnosti. 
2007 – Zavedenie nového diagnostického pro-
gramu HAMET2 na zisťovanie manuálnych zruč-
ností žiakov. 
2008 – Odborné učilište definitívne opúšťa bu-
dovu kaštieľa. 
2009 – Rekonštrukcia priestorov pre učebný od-
bor záhradník. 
2011 – V odbornom učilišti prvýkrát chýba odbor 
krajčírka. V škole je 148 žiakov. V rámci projektu 
Comenius sa 1. – 7. mája stretli v Ladcoch žiaci z 
Ladiec, Česka, Maďarska a Nemecka. 
2013 – Škola sa úspešne zapája do medzinárod-
ných súťaží v odbornej zručnosti. V tomto roku si 
víťazstvo z Česka odniesli murári. 
2016 – pripojenie školy na verejnú kanalizáciu. 
2016 – Odborné učilište vzdeláva 114 žiakov v 
siedmich učebných odboroch: murár, maliar, sto-
lár, zámočník, záhradník, služby, kuchár.



Výchova zaujímavými 
netradičnými formami

Stále aktuálne 
a spoločensky prospešné

Odborné učilište internátne

Základná škola 

Materská škola 

Popri všeobecnovzdelávacích pred-
metoch a praktickej odbornej výučbe 
dôležitú úlohu zohrávala mimoškolská 
výchova, najmä v internáte. 

Potrebné i zložité to bolo najmä v čase, keď 
internát zapĺňalo aj 150 učňov a zostávali v 
učilišti i v soboty a nedele. Tu sa výchova 
sústreďovala v rôznych záujmových krúž-
koch vzdelávacieho, kultúrneho, športové-
ho i rekreačného charakteru. 
V škole sa vystriedalo množstvo vychová-
vateľov, ktorí netradičnými formami vede-
li upútať mladých ľudí tak, že celý proces 
zanechal zreteľné stopy u väčšiny dievčat 
a chlapcov, ktorí prešli ladčanským učiliš-
ťom a internátom. 
Medzi podujatia podporujúce odborný vý-
cvik patrili každoročne celoslovenské súťa-
že družstiev v odboroch, ktoré sa v učilišti 
vyučujú. Sem by sme mohli zaradiť aj pro-
jekt Comenius, kde si učni overujú svoje 
odborné zručnosti v medzinárodnom me-
radle. Vyvrcholením športových snáh sú v 
každom roku na rôznych miestach orga-
nizované Celoslovenské športové hry od-
borných učilíšť. 
(O neuveriteľných zážitkoch na svetových 
podujatiach, ktorých účastníkmi boli učni 
Odborného učilišťa v Ladcoch píšeme na 
10. strane). 

Ako na začiatku každého školského roka vás informujeme o stave žiakov a pedagó-
gov na ladčianskych školách. Stalo sa už „tradíciou“, že počet žiakov na Základnej 
škole a Odbornom učilišti každým rokom klesá. V Materskej škole je však vyšší. 
Začiatok školského roka v školách bol pokojný, bez rušivých momentov. Naši pe-
dagógovia a ostatní zamestnanci pripravili všetko tak, aby výchovný a vyučovací 
proces naštartoval úspešne. Predpokladáme preto, že desať mesiacov 2016/2017 
bude na našich školách kvalitných.

Škola je tu. Rieši svoje niekedy neľahké 
problémy, sčítava plusy i mínusy a hľadí 
do budúcnosti. V pamäti má tých päťde-
siat rokov tvorivej pedagogickej a organi-
začnej činnosti, jej tvorcov. 
Po piatich desaťročiach sa s úctou dívame 
na tých, ktorí budovali, zveľaďovali a i dnes 
vedú toto dielo – spoločensky záslužné a 
vysoko morálne.

V školskom roku 2016/2017 evidujú 114 ži-
akov (64 chlapcov a 50 dievčat) v siedmich 
učebných odboroch – 13 murárov, 4 malia-
rov, 12 stolárov, 17 zámočníkov, 35 kuchá-
rov, 15 záhradníkov a 18 žiakov v učebnom 
odbore služby a domáce práce. 
V školskom internáte je v tomto školskom 
roku ubytovaných 22 žiakov (15 chlapcov, 
7 dievčat).

Školský rok sa začal so 190 žiakmi 
(78 chlapcov, 112 dievčat). Z toho 
na 1. stupni 92 a na 2. stupni 98 ži-
akov. Počet žiakov v školskom klube 
detí je 50. 
Vedenie školy: 
riaditeľ: Mgr. Bronislava Majtánová
zástupca RŠ: PaedDr. Mária Hatoková
Ekonómka: Lýdia Huňačková
Výchovný poradca: Mgr. Tomáš 
Struňák

Rozdelenie triednictiev:
1. – Mgr. Iveta Badžgoňová
2. – Mgr. Daniela Koňuchová
3.A – Mgr. Katarína Štefancová
3. B – Mgr. Miroslava Bartáková
4.A – Mgr. Eva Letková
4.B – Mgr. Mária Ochotnická
5. – Ing. Katarína Šibíková
6. – Mgr. Vladimíra Šišková
7. – Mgr. Tomáš Struňák

V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do 
Materskej školy spolu 82 detí vo veku od 
3 do 7 rokov. Deti sú rozdelené do 4 tried 
podľa veku, zloženie tried je homogénne. 
S deťmi pracuje 8 kvalifikovaných učite-
liek. V pedagogickom zbore sme privítali 
novú učiteľku – Mgr. Ivanu Molnárovú. 
Nastúpila na miesto Bc. Zuzany Bednáro-
vej, ktorá odišla na materskú dovolenku. 
Medzi prevádzkovými zamestnancami 
zmeny nenastali. V najmladšej triede 
„Mravčekovia“ – 3 r. deti, s 18 deťmi pra-
cuje učiteľka Mgr. Gabriela Zahradníková 
a uč. Alena Janíková. V triede „Motýliky“ sú 
zaradené deti vo veku 3 – 3,5 r. v počte 19, 
učiteľky Alena Kukučková a Andrea Kotra-
sová. V triede „Včielky“ s 18 deťmi vo veku 
4 – 5 r. pracuje učiteľka Anna Grmanová a 
Táňa Kukuliašová. 
V najstaršej triede „Lienky“ 5 – 6 r. deti, 
učiteľky Alena Svádová a Mgr. Ivana Mol-
nárová pracujú s 27 deťmi. Pre vstup do 
ZŠ pripravujeme 26 detí. O odklad povin-
nej školskej dochádzky pre deti požiadalo 
spolu 5 rodičov. V tomto školskom roku za-
číname pracovať s inovovaným Školským 
vzdelávacím programom. Zmeny sa týkajú 
učebných osnov, v ktorých sa nachádzajú 

Dobrý štart našich škôl
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8. – Mgr. Šárka Adamcová
9. – Ing. Lenka Dideková

Bez triednictva zostali: Ing. Martina 
Kozlíková, Mgr. Hana Mandáková, 
Mgr. Jarmila Šelingová. V ŠKD tento 
rok budú p. Jarmila Gabková a Ing. 
Katarína Chreňová.

V škole zriadili záujmové 
krúžky: 
športové hry chlapci, športové hry 
dievčatá, slovenčina pre deviata-
kov, stolný tenis, matematika pre 
deviatakov, matematický krúžok, 
príprava na matematické súťaže, 
strelecký, hasičský, futbalový star-
ších žiakov, angličtina pre ôsmakov, 
futbalový mladších žiakov, tvorivé 
dielne, spevácky krúžok a krúžok 
všehochuť.    
Krúžky vedú učitelia školy a rodičia.

nové vzdelávacie okruhy. Markantné zme-
ny nás však nečakajú, špecifiká v jednotli-
vých vekových skupinách sú dané a úlo-
hou pedagógov je riadiť sa podľa nich. U 
najmladších detí je najdôležitejšou úlohou 
zvládnuť adaptáciu na nové prostredie. 
Môžem skonštatovať, že tento rok sa nám 
v spolupráci s rodičmi podarilo zvládnuť 
adaptáciu v pomerne krátkom čase. Dô-
vodom je aj skutočnosť, že boli prijímané 
deti nie menej ako 3 – ročné. Takéto dieťa 
obvykle vie psychicky aj fyzicky ľahšie pri-
jímať dôležitú zmenu v jeho živote akou 
je odlúčenie od rodičov. Snahou všetkých 
zamestnancov MŠ je pripraviť deťom pro-
stredie, v ktorom sa budú cítiť šťastne a 
spokojne. Úlohou pedagogických zamest-
nancov zostáva vychovať z dieťaťa samo-
statnú, plnohodnotnú osobnosť, schopnú 
zaradiť sa do života v kolektíve. Kvalitne 
pripraviť dieťa pre vstup do ZŠ, odovzdať 
mu maximum vedomostí, naučiť ho vážiť 
si druhých ako aj samého seba. Prajem 
všetkým zamestnancom veľa osobných, 
pracovných úspechov, trpezlivosti a tvori-
vých síl v novom školskom roku. 
Táňa Kukuliašová, 
riaditeľka MŠ
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Rozpis futbalových zápasov jeseň 2016

Zážitky učňov ako zo sna

Štartuje nový ročník 
súťaže stolných tenistov

Neuspokojivý priebeh 
futbalových súťaží

Pred začiatkom súťaže boli 
ešte nejasnosti okolo niek-
torých hráčov. Máli záujem 
udržať hráčov (Ondrašík, Oťa-
hel, Krajčí, Lukáč a Štrbák), 
ktorí boli na hosťovaní. Prví 3 
menovaní zostali a Lukáč so 
Štrbákom sa rozhodli pre iné 
kluby. Do prípravy sa síce za-
pojili Kvasnica a Haluska z do-
rastu a exkapitán F. Váň, ktorý 
je po operácii kolena, ale tré-
ner môže počítať akurát s Ha-
luskom. Kvasnica sa párkrát 
ukázal a dostal i príležitosť a 
po zápase v Horovciach sme 
ho už nevideli. F. Váň má po 
záťaži kolena bolesti a chodí 
na rehabilitácie. Nám ostá-
va len veriť, že začne počas 
zimnej prestávky. Potrebné 
bolo nájsť náhradu na post 
stopérov za Homéra, ktorý 
je trénerom Borčíc a Pagáča, 
ktorý pre zranenie odohral na 
jar len 5 zápasov. Na ich mies-
to sa nám podarilo zohnať L. 
Sviečku a Sagana - obaja pri-
šli z Beluše a namiesto Štrbá-
ka prišiel z Púchova Baláž.
Počas letnej prípravy bolo na-
plánovaných 5 prípravných 
zápasov. 10.7. remizovali s 
Trenčianskymi Stankovcami 
1:1, 17.7 v Dolných Kočkovci-
ach sa nehralo, 20.7. v Novej 
Dubnici 0:5, 24.7. s Belušou 
3:5, 29.7. s Borčicami 2:6. 
V týždni pred súťažou 2.8. 
odohrali ešte zápas Slovnaft 
Cupu s Trenčianskymi Stan-
kovcami, v ktorom si po remí-
ze 0:0 vybojovali postup do 
2. kola v jedenástkovom roz-
strele. V 2. kole pohára sme u 
nás privítali treťoligovú Novú 
Baňu a po najlepšom výkone 
počas jesene sme boli blízko 
k postupu. Hostia však v zá-

S doterajším účinkovaním našich mužstiev v novom 
súťažnom ročníku nemôžeme byť spokojní. 
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Počas jestvovania Odborného učilišťa v Ladcoch športovo na-
daní učni mali možnosť vidieť kus sveta a zažiť chvíle, na ktoré 
nezabudnú do konca života. 
Svetové a európske podujatia pre mládež zo špeciálnych vý-
chovných zariadení absolvovali pod vedením výchovných pra-
covníkov. 
Na väčšine z nich žiaci z nášho učilišťa účinkovali veľmi úspeš-
ne a priniesli domov viacero ocenení. V pamäti zostanú najmä 
podujatia:

Škola je pravidelným účastníkom (od roku 1993) Medzinárod-
ného Vianočného turnaja v unifikovanom futbale, ktorý sa or-
ganizuje na Slovensku. 
Okrem toho veľa ďalších športových podujatí a odborných sú-
ťaží v Maďarsku, Česku, Nemecku a na Slovensku. 
Vyvrcholením sú každoročne Celoslovenské športové hry od-
borných učilíšť dievčat i chlapcov usporiadané vždy v inom 
učilišti. Prvé organizovalo v roku 1976 práve ladčianske učilište 
pod vedením Ing. Ladislava Dvorského.

Začala sa ligová súťaž stolných 
tenistov 2016/2017. Po úspeš-
nom minulom ročníku má TJ Ta-
tran cementáreň Ladce v súťaži 
tri družstvá. A družstvu budú 
súpermi v 3. lige: Polstrav Bystri-
čany A, ObSK Unimat Lazany A, 
ŠKST Bošany B, Keraming Trenčín 
B, TJ Slovan D. Kočkovce A, TTC 
Pov. Bystrica A, STK Stará Turá A, 
STK Euro Drietoma A, MKST N. 
Dubnica B, STK Tevos Partizánske 
B, STK Veľké Uherce B, STK Prie-
vidza A, SK Karpatia Prievidza A.

B družstvo v 5. lige bude hrať s družstvami.
Pružina A, TTC PB C, Pruské B, 
Pruské A, N. Dubnica C, Dol. 
Kočkovce B, Slovana PB A, Lysá 
A, Medeko PB A, N. Dubnica D, 
Dubnica A.

C družstvo má v 6. lige za súperov:
Slovan PB B, Dohňany A, Sedme-
rovec B, Dol. Moštenec A, Červ. 
Kameň A, Milochov A, TTC PB 
D, Zliechov A, Dol. Maríková A, 
Nozdrovice A, Šebešťanová A. 

1998 – Majstrovstvá Európy v at-
letike – Sevilla, Španielsko.
1999 – Účasť na 10. svetovej letnej 
olympiáde – Sev. Karolína, USA.
2000 – Európska špeciálna olym-
piáda v Groningene, Holansko.
2001 – Svetová zimná špeciálna 
olympiáda v Anchorage – Aljaška.
2003 – Svetová špeciálna letná 
olympiáda v Dubline, Írsko.
2006 – Návšteva majstrovstiev 
sveta vo futbale v Nemecku s part-
nerskou školou vo Waiblingene.
2011 – Futbalové majstrovstvá 

vere zápasu strhli vedenie na 
svoju stranu a my sme prišli o 
Zábojníka, ktorý sa zranil a to 
pomohlo súperovi k jeho ví-
ťazstvu. Michal si naviac mini-
málne počas jesene nezahrá. 
Toho času je po operácii a my 
mu želáme rýchle uzdravenie 
a skorý návrat na ihrisko. 
Dospelí sú po 8. kolách na 12. 
mieste s 8 bodmi a skóre 9:12. 
V doterajších 8 zápasoch zasi-
ahlo do hry až 20 hráčov, na 
každý zápas nastupujeme v 
inej zostave. Plný počet min-
út odohrali len Mokrička a J. 
Váň. Na 9 strelených góloch 
sa podieľali 7 hráči, veríme, že 
sa situácia bude stabilizovať a 
niekto sa prebudí aj strelecky.

Dorast je po 8 kolách (1 zápas 
má odložený) 1 víťazstvo a 3 
body so skóre 9:22 na pred-
poslednom 15. mieste. Po 3 
góly dali Bratina a Kandráč, 
Pravda 2 a 1 pridal Haluska. 
Treba pripomenúť, že v drese 
dorastu nastupuje až 7 chlap-
cov, ktorí hrajú striedavo aj za 
žiakov. Trénerom mužstva je 
Jakub Machala.

Najvyššie sú žiaci s 2 víťaz-
stvami a 3 prehrami na 6. 
mieste, z deviatich mužstiev, 
so skóre 32:13 a 6 bodmi. Naj-
lepšími strelcami sú Martin 
Adamec s 9 gólmi a Bratina so 
6 gólmi. Trénerom mužstva je 
Tomáš Jašurek.
Do bojov o body zasiahli aj 
prípravkári, ktorí majú za 
sebou 10 zápasov s 1 víťaz-
stvom, 1 remízou a so skóre 
9:54 sú na predposlednom 7 
mieste. Mužstvo vedú Patrik 
Baláž a Jaroslav Chalaň.

 Ing. F. Gach

Európy v Grécku v unifikovanom 
futbale. 
2013 – ME v unifikovanom fut-
bale – Warszawa, Poľsko.
2015 – Svetová letná olympiáda 
v Los Angeles, USA – unifikovaný 
futbal.
2016 – Medzinárodný turnaj vo fut-
bale – Goteborg, Švédsko. Turnaj v 
unifikovanom futbale (dievčatá) – 
Ballassagyarmat, Maďarsko.
2016 – Majstrovstvá sveta v 
cezpoľnom behu – Budapešť, 
Maďarsko.

Za TJ Tatran cementáreň sú k dispo-
zícii títo reprezentanti (hráči sú zora-
dení podľa umiestnenia v krajskom 
rebríčku v sezóne 2015/2016):
Jurč Miloš, Tomanica Miroslav, 
Jankovský Vladimír ml., Galanská 
Viera, Hrevuš Ivan, Hromek Vladi-
mír, Popelka Viliam, Gajdošík Peter, 
Jankovský Vladimír st., Kvasnica Du-
šan, Sňahničan Miroslav, Kvocera 
Martin, Pišta Miroslav, Švihel Jozef, 
Zahustel Ján, Kalus Pavol, Galanský 
Peter. 
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