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miestnej
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číslo: 6
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Pomaly prichádza čas, keď by
sme sa mali zamyslieť nad rokom, ktorý je už takmer za nami – aký bol i aký mohol byť,
čo sme urobili pre to, aby
bol úspešný pre nás, spoločnosť, pre rodinu i obec.
Najskôr však oslávime najvýznamnejšie a najkrajšie sviatky v
roku. Týka sa to všetkých občanov, rodín, detí i dospelých. Vianoce, ktoré spájajú ľudí v láske,
pokoji, solidarite a porozumení.
Nesmieme zabúdať, že to bol aj
rok hroziacej epidémie, obavy o
seba aj najbližších a rozhodova-

nie o tom, či sa dať očkovať alebo nie.
Organizácie a združenia, okrem
telovýchovy, zostali viac-menej nečinné. V aktívnej činnosti
im zabraňovali príkazy. I tak sa
väčšie množstvo schádzalo na
Butkove a na podujatí Ladecký
kotlík – i keď v menšom počte
ako inokedy. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrila púť a
koncert v Skalnom sanktuáriu,
Beh do vrchu aj recitačná súťaž
Koyšove Ladce.
Školy sa vrátili ku kolektívnemu
vyučovaniu. Návrat do tried po-

tešil učiteľov, žiakov i rodičov.
V tomto čísle nájdete články –
skrátené verzie zo zápisníc zasadaní obecného zastupiteľstva,
životopis a pretekársku kariéru
nášho rodáka Rastislava Blašku,
reprezentanta vo FootGolfe. Dozviete sa o práci zberného dvora i činnosti v školách, futbale
a stolnom tenise. Záujemcovia
o históriu nevynechajú rubriku
„Z obecnej kroniky“ a milovníci
poézie si prečítajú výsledky zo
súťaže Koyšove Ladce. Okrem
toho rôzne správy zo života
obce.

Prednáška v Ladcoch

Rastislav Blaško

Vykurovacia sezóna
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Dobré srdce našich predkov

Spomínam si na udalosť z
detstva spojenú s obdobím
Vianoc. Tieto najvýznamnejšie sviatky sú a aj vtedy
boli spojené so solidaritou
– charitou.
Vtedy v „Prvej republike“ sa
cez vianočné sviatky upriamila pozornosť na tých,
ktorých zaraďovali do skupiny chudobných – nemajetných.
Bolo tak v dedinke, kde som
žil, ale aj v Ladcoch. Sociálna úroveň týchto rokov
charakterizuje aj niektoré
akcie poriadané školou na
čele so správcom Emilom
Pauerom a rôznymi spol-

kami pre chudobné deti.
Typickými boli tzv. stromkové slávnosti. Jedna z nich
sa konala 24. decembra
1922, aby „pomohli zaobuť
a ošatiť chudobné dietky“.
Slávnosti sa potom konali
každoročne až do konca
štyridsiatych rokov. Najväčšími darcami v Ladcoch
boli cementáreň, majiteľ
píly a vápenky Ander Klár,
Ing. Vlach z veľkostatku a
ďalší.
Charitatívnou činnosťou sa
prejavovali aj sestry rádu
z ladčianskeho kláštora.
Vykonávali ju nielen na Vianoce, ale po celý rok. Chudobným pocestným, ktorí
počas hospodárskej krízy
putovali republikou za
prácou, poskytovali jedlo.
Podľa záznamov bolo napr.
v roku 1933 poskytnutých
3 136 jedál. V zime dostávali chudobné deti mlieko a v
roku 1942 dokonca obedy.

Mnohé charitatívne činy
týchto rokov na Vianoce i
mimo nich možno pripísať
aj obecnej správe.
Od tých čias už uplynulo niekoľko desaťročí,
ale cez každé Vianoce si
spomínam na stromkové
slávnosti v ľudovej škole
v malej dedinke pri Trenčíne. Pamätám sa, ako moji
spolužiaci dostávali pod
vianočným stromčekom
topánky a rôzne oblečenie,
ale najmä to, ako im žiarili
oči, keď niesli dary od ľudí s
dobrým srdcom.
Charitatíva je pojem aktuálny ešte aj dnes. Možno
sa týka iných oblastí, iných
darcov i darovaných. Jej
podstata však nestratila
humánny prvok a charakter solidarity.
Na to máme myslieť po celý
rok, ale na Vianoce je na to
najväčšia príležitosť.
BL st.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Aj tento rok sa zamestnanci našej materskej školy a obecného úradu zapojili do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ a potešili
darčekmi seniorov v zariadeniach v
rámci našich regiónov. Pekne zabalené krabičky obsahovali slané či sladké
dobroty, teplé ponožky papuče, krížovky, prípadne hygienické potreby.

Z matriky
obce
Narodené deti
Laura Mia Letková
Lujza Sára Letková
Leo Gabaš
Jakub Faturík
Prijmite srdečné blahoželanie
k narodeniu vášho dieťaťa.
Novonarodeným
prajeme
zdravé a šťastné detstvo. Rodičom radosť z potomka.

Opustili nás
Anna Dorociaková r. 95
Anna Vráblová r. 88
Klement Pacolt r. 66
Cyril Kulich r. 69
Ing. Ladislav Letko r. 89
Oľga Kňažková r. 86
Stanislav Klvaňa r. 64
Anna Šedíková r. 94
Jozef Minár r. 76
Smútime spolu s pozostalými nad
stratou našich spoluobčanov.

Jubileá
80 rokov
Stanislav Fatura (január)
Anna Faturíková (január)
Štefan Prekop (január)
85 rokov
Helena Zajacová (január)
Mária Zajacová (január
50. výročie sobáša
Ján Koštialik a manželka
Mária rod. Čemešová

Foto: Zuzana Čuríková

Jubilantom do ďalších rokov
prajeme zdravie, šťastie a porozumenie.

Vianočný príhovor starostu obce
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo všetci čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia
a harmónie. Atmosféra najkrajších dní v roku je neopakovateľná a čaro Vianoc sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.
Napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na pripravený štedrovečerný stôl,
trblietavý stromček, milé prekvapenia...
Hoci je situácia v celom svete ovplyvňovaná ochorením nového koronavírusu, verím, že si najkrajšie dni v roku vychutnáte
plnými dúškami. Je potrebné si uvedomiť, že to najcennejšie, čo máme, je zdravie, a treba si ho chrániť. Je dôležité si pripomenúť, že hoci sa akokoľvek zmenila doba, nezmenilo sa kúzlo Vianoc, čaro štedrovečernej večere, spoločného prežívania
chvíľ, očakávanie čohosi tajomného.
Sviatočný čas pomaličky vchádza do našich domácností, prináša prívetivosť, láskavosť i pohodu. Preto by som vám rád
aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva i zamestnancov obecného úradu zaželal príjemné sviatky plné vzájomného
porozumenia, lásky a spokojnosti. V dušiach nech sa vám rozhorí pokoj a nech srdcia naplní pohoda a nekonečná radosť.
Prežite nadchádzajúce dni v zdraví a pozitívnych vyhliadkach do nasledujúceho roka.
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Dve jesenné zasadania
27. október 2021
Na októbrovom zasadaní obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 8 poslancov, starosta, referent
OZ, hlavná kontrolórka obce a
riaditeľka ZŠ.
Poslanci si vypočuli a vzali na vedomie správu kontrolórky Ing.
Mgr. Moniky Prekopovej za obdobie júl až október 2021 a to
Kontrola uznesení v roku 2020 a
2021, Kontrola verejného obstarávania.
V ďalšom bode programu vzali
poslanci na vedomie správu o
čerpaní rozpočtu za 3. štvrťrok
2021.
Nasledovalo prerokovanie a
schválenie úpravy rozpočtu (č.
7) v položke príjem 21 876 eur
a v položke výdaj 47 176 eur. V
ďalšej finančnej otázke prerokovali zvýšenie rozpočtu Základnej
školy o 2000 eur na údržbu školskej telocvične a na zakúpenie

nádob na triedený odpad 1100
eur.
V ďalšom priebehu rokovania
starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Zmluvy
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (preloženie) elektrického
stĺpa v ulici Tajovského (Tunežice). Zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasilo.
Poslanci súhlasili aj s návrhom
prenájmu plochy na umiestnenie reklamy na stenu budovy č.
8., zmluva s Lukášom Denešom a
Evou Denešovou z Púchova na
20 rokov, cena 1000 eur. Zastupiteľstvo schválilo pridelenie bytu
Alene Zajacovej v Štúrovej ulici
580/30.
Predaj obecného majetku nákladný príves za traktor (prihlásený kupec Ján Bečka od kúpy
odstúpil).
Hasičské auto Avia sa nepoužíva

24. november 2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo
úpravu rozpočtu obce v časti príjmu 101 544 eur a v časti výdaj
rovnako 101 544 eur. Ekonómka
obce Ing. Alena Černotová predložila návrh obecného rozpočtu na rok 2022. Poslanci zobrali
rozpočet na vedomie. V ďalšom
bode rokovania prijali poslanci
návrh VZN o miestnych daniach a
poplatkoch za odpad.
Zastupiteľstvo súhlasilo aj s predloženým Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja na rok 2022. Starosta navrhol zrušiť uznesenie – pozemok
na stavbu cesty a chodníka pri
Materskej škole. Kúpa sa mení z
finančnej na výmennú – zámena
pozemkov.
Starosta podal informáciu o premiestnení autobusovej zastávky. Prebieha rokovanie s obcou,
Urbárskym spoločenstvom a
Lesným pozemkovým spoločenstvom.
Ďalej obecné zastupiteľstvo

súhlasilo s odkúpením pozemkov
do majetku obce v lokalite Dužiny za účelom vysporiadania pod
stavbou chodníka.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
kúpu novovytvorených pozemkov vytvorených geodetickou
službou (spolu 30 pozemkov).
OZ Ladce berie na vedomie ponuku na predaj kúpy pozemku
na ulici Tajovského na výstavbu
kanalizácie.
Poslanci schválili Renáte Kušíkovej nájom priestoru v Dome kultúry v cene 4,38 eur/m2/mesiac.
Pripomienky a návrhy. Na záver
zasadania mali pripomienky Ing.
Ján Abrahámovský, PhD., Ing. Peter Bračík, starosta obce Ing. Jaroslav Koyš, Mgr. Beata Kolenová,
Ing. Dominik Kobza, Iveta Laskovičová.
Podrobnosti sa budete môcť dozvedieť na web stránke obce a
na úradných tabuliach.

2 roky. Poslanec František Meliš
doporučuje auto vyradiť z majetku. Obecné zastupiteľstvo návrh
schvaľuje.
Poslanci v ďalšom bode nesúhlasili so žiadosťou Henriety Kozáček Milonovej na predaj pozemku KNE 1394/2 z vlastníctva obce
Ladce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
kúpu pozemku KNC 550 o výmere 290 m2. Ide o pozemok pri
Materskej škole, kde je plánované vybudovanie cyklochodníka.
Predávajúcou je Ing. Katarína Kalusová. Cena pozemku sa schvaľuje vo výške 5 800 eur.

Upratovanie
čiernej skládky
pri Váhu
Aktuálne prežívame obdobie,
ktorého symbolom je dávanie si
prekvapení v podobe mikulášskych balíčkov. Aj naša obec si
jeden taký našla, no žiaľ, nikoho
nepotešil. Napriek otvorenému
zbernému dvoru sa pri Váhu
objavila čierna skládka, napriek
možnosti triediť odpad sa niektorí ľudia rozhodli, že ho jednoducho vyhodia niekde, kde
zrejme nebude zavadzať. Problematika životného prostredia sa
denne rieši v médiách, aktivisti,
politici, ale aj „bežní“ občania
bojujú za to, aby sme neničili
naše životné prostredie. A predsa sa objavia pokrytci, ktorí sa
nehanbia spraviť niečo takéto
a kvôli ktorým potom následky
znášame my všetci, v podobe
zvýšených poplatkov za odpady.
Ing. Jaroslav Koyš
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Prednáška „Židia v Ladcoch v období 1939 – 1945“
Dňa 4. novembra 2021 sa v
priestoroch Obecného úradu
a Základnej školy v Ladcoch
konala prednáška „Židia v Ladcoch v období 1939 – 1945“,
pripravená v rámci projektu
MaHoLa (Manor House in Ladce). Predmetom prednášky bolo
postavenie a smutné osudy
príslušníkov menšej židovskej
komunity v Ladcoch v obdo-

bí druhej svetovej vojny. Verzia
pre žiakov základnej školy bola
obohatená o historický úvod a
náčrt reálií vojnovej Slovenskej
republiky a problematiky protižidovskej legislatívy. Účastníci
podujatia sa dozvedeli nielen o
postupnom obmedzovaní práv
židovského obyvateľstva, ale aj
o tvorbe zoznamov Židov v Ladcoch, likvidácii židovských podni-

kov či obsadzovaní pôvodne židovského majetku. Prirodzenou
súčasťou boli informácie o lokálnych politických reáliách počas
druhej svetovej vojny. Autorom
prednášky, spracovanej pri príležitosti 80. výročia prijatia Židovského kódexu, je právnik a
archeológ Tomáš Michalík, ktorý
sa venuje regionálnym dejinám
Považia.

Prednáška bola súčasťou série odborných podujatí, venovaných
lokálnej histórii Ladiec a ich bezprostredného okolia. O ďalších aktivitách, súvisiacich ako s obnovou
časti kaštieľa, tak spracovaním ďalších zaujímavých historických tém,
budeme informovať občanov Ladiec na stránkach Ladeckých zvestí.
Nateraz uvažujeme o prednáškach,
zameraných na históriu kaštieľa v
Ladcoch a na otázku najstaršieho
osídlenia Ladiec a ich okolia, privítame však aj iné návrhy. Všetky
odborné výstupy budú zadarmo
verejne prístupné na projektovej
webstránke www.kastiel-ladce.eu.
Veríme, že sa stanú užitočnou pomôckou pri vyučovaní regionálnej
histórie.
História každého štátu či národa
má svoje svetlejšie aj temnejšie
stránky. Sme radi, že obec Ladce
patrí k tým, ktoré sa k svojim dejinám stavajú čelom. Históriu netreba haniť či zametať pod koberec,
ale treba si z nej vziať ponaučenie,
aby sa tie časy, o ktorých bola reč na
prednáške, už nikdy nevrátili. Nena-

darmo má okrídlený výrok Marca T.
Cicera o histórii ako učiteľke života
(Historia magistra vitae) už viac ako
dvetisíc rokov. Ako môžeme usúdiť
z prvých reakcií, máme za to, že
prednáška padla na úrodnú pôdu a
že žiakov aj obyvateľov Ladiec primäla k zamysleniu, ako by dnes reagovali na výzvy, ktorým museli čeliť
naši dedovia. Skúmanie lokálnej
histórie a budovanie občianskeho
povedomia v nadväznosti na našu
vlastnú minulosť patria k pilierom,

na ktorých je postavená filozofia
projektu MaHoLa. Projektový tím
touto cestou ďakuje za ochotu a
angažovanosť starostovi Ladiec, p.
Jaroslavovi Koyšovi aj riaditeľke Základnej školy v Ladcoch, p. Bronislave Majtánovej, ktorí poskytli priestory obecného úradu a školy a bez
ktorých by organizácia prednášky
nebola možná. Obec Ladce je partnerom projektu MaHoLa, ktorý bol
podporený z Grantov EHP a Nórska.
Silvia Da Col Heisar

Vianočný stromček pred obecným úradom
Aké by to boli Vianoce bez vianočného stromčeka... S vianočnými sviatkami sa nám spája veľa symbolov. Okrem darov sú to aj milé stretnutia, dobré
jedlo, jarmoky, punč, adventné koncerty, svetlá či vianočná výzdoba. Žiaľ,
tento rok o mnohé symboly opäť prídeme. Vianočný strom však pred naším úradom stojí, pripravený potešiť všetkých, ktorí sa na Vianoce tešia. Za
stromček ďakujeme pani Fedorovej z Ladiec. Rád by som dodal, že darovať
stromček našej obci chcelo viacero občanov, čo si nesmierne vážime, no aj
z hľadiska presunu a prevozu stromčeka sme vyberali taký strom, kde boli
zrezanie aj odvoz čo najmenej komplikované. Strom osadili a ozdobili zamestnanci obecného úradu, ktorým tiež touto cestou ďakujem. Za pomoc
s prevozom by som rád poďakoval Považskej cementárni v Ladcoch.
Ing. Jaroslav Koyš
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Ľúbostná poézia opäť znela v Ladcoch
21. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie
sa konal v ladčianskom dome kultúry 22. októbra t.r.. Aj súťaž postihla choroba covid, čo sa prejavilo na nižšej účasti ako po iné roky.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 25
recitátorov, z toho:
v I. kategórii – 7 recitátorov
v II. kategórii – 8 recitátorov
v III. kategórii – 1 recitátorka
v IV. kategórii – 9 recitátorov
Odborná porota:
Predseda celoštátnej odbornej komisie celoštátnej súťaže v
prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce RSDr. Jozef Sajbert
Mgr. Viera Slivková, Trenčín
Mgr. Beáta Kvaššayová, Dubnica
nad Váhom
Mgr. Zuzana Starostová, Trenčín
Elena Bakošová, Visolaje
Mgr. Monika Ulická, Považská
Bystrica
Mgr. Jaroslava Botošová, Púchov
Odbornú porotu menoval predseda Klubu priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave RSDr. Jozef
Sajbert.
Umiestnenie súťažiacich:
I. kategória – žiaci 8. – 9. roč. základných škôl, ZUŠ, 1. – 4. roč.
gymnázií
1. miesto Aneta Sopóciová, ZUŠ,
Myjava
2. miesto Nina Čviriková, ZŠ Komenského, Púchov
3. miesto Katarína Malatinová,
Samuel Mocko, ZUŠ, Myjava

II. kategória – žiaci stredných škôl,
gymnázií, stredných odborných
škôl, ZUŠ, konzervatórií
1. miesto Alica Laurincová, SOŠ
pedagogická sv. Andreja – Svorada, Trenčín
2. miesto Barbora Jurovčíková,
Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
2. miesto Monika Kabzanová,
Gymnázium, Považská Bystrica
3. miesto Jakub Pecen, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

III. kategória – dospelí nad 65 rokov veku
1. miesto Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto

Osobitná cena za prednes básne
Pavla Koyša:
Klaudia Pavlačková, Gymnázium
Dubnica nad Váhom

Osobitná cena za prednes básne
Pavla Koyša:
Anton Orlík, Považská Bystrica

IV. kategória – dospelí nad 70 rokov veku
1. miesto Anton Orlík, Považská
Bystrica
2. miesto Ladislav Jurík, Dolné
Vestenice
3. miesto Ružena Buryová, Nitra

Všetci recitátori dostali pamätné listy, ocenení diplomy a vecné ceny – knihy,
ktoré do súťaže venovalo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
SR v Bratislave, Klub priateľov poézie Pavla Koyša v
Bratislave, obec Ladce, Považské osvetové stredisko
v Považskej Bystrici, Považská knižnica v Považskej
Bystrici.
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Rastislav Blaško a FootGolf
V minulom čísle Ladeckých zvestí ste si mohli prečítať upútavku k športovej kariére nášho rodáka
Rastislava Blašku. Teraz si prečítajte podrobnosti zo života úspešného slovenského športovca poväčšine ešte v neznámom športe FootGolf.

Bývalý občan Ladiec Rastislav
Blaško (nar. 1971, žil v Ladcoch
1971 – 1979) prezident klubu 1.
Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia, má vo svojej zbierke už
druhú bronzovú medailu z majstrovstiev Európy tímov Euro FoofGolf.
Ako člen výpravy footgolfového
slovenského tímu pod hlavičkou
Slovenskej FootGolfovej Asociácie (SFGA) sa zúčastnil na 3. Majstrovstvách Európy Euro FootGolf
2021 v maďarskom Buku, kde náš
tím obhájil bronzové medaily
spred dvoch rokov v Anglicku. Z
každého tímu proti sebe hrali po
jednom traja jednotlivci každý so
svojou loptou a tri dvojice hráčov,
každá so svojou loptou, teda hralo sa o celkových 6 bodov. Hralo
sa na 18 footgolfových jamkách
o to, kto lepšie zahrá jamku a kto
zahral lepšie, mal v mikrozápase
jednotlivcov alebo dvojíc bod.
Ak vyhral jednotlivec alebo dvojica svoj zápas, pripisovali si bod
pre tím, v prípade remízy sa bod
neudeľoval. Slovensko ako jeden
z nasadených 16 tímov vyhralo svoju skupinu po víťazstvách
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6:0 nad Luxemburskom, 5:0 nad
Portugalskom a remíze 3:3 s domácim Maďarskom. Vo štvrťfinále vyhralo nad Švajčiarskom 6:0.
Finále ušlo Slovensku na posledných dvoch jamkách poslednej
dvojice a tak semifinálový zápas
s Veľkou Britániou skončil 3:3.
Opakovala sa však história spred
dvoch rokov, kedy Slovensko
prehralo semifinálový rozstrel a
do finále postupoval náš súper. V
boji o bronz sa zopakoval súboj s
Holandskom, tentoraz Slováci nepripustili rozstrel a vyhrali 3:2. Vo
finále vyhrala Veľká Británia nad
Francúzskom 3:2. Zopakovalo sa

tomto roku v prvej polovici júna
dosiahol aj dve ocenenia ako jednotlivec. Na najväčšom medzinárodnom turnaji na Slovensku,
FIFG 500, Slovak FootGolf Open
2021 vyhral prestížnu súťaž Hole
in One (jamka na jeden kop). Stal
sa prvým zahraničným víťazom
v Rusku, keď zvíťazil na 1. ročníku Pohár MosFootGolfu (Kubok
Mosfutgoľfa) v Moskve.
Rastislav Blaško nám povedal:
„V Ladcoch som hrával futbal
ako chlapec v prvých ročníkoch
na základnej škole (okolo rokov
1976 – 79) hlavne so svojimi spolužiakmi a kamarátmi pri bytov-

rovnaké poradie ako spred dvoch
rokov:
1. Veľká Británia, 2. Francúzsko, 3.
Slovensko, 4. Holandsko.
Za zmienku stojí, že zo slovanských štátov Slovinsko bolo desiate a Česká republika dvanásta.
V slovenskom tíme hral aj Ján
Kozák ml., bývalý reprezentačný
futbalista a tréner, ktorý si pripísal k bronzovej medaile z 2. Majstrovstiev sveta 2016 jednotlivcov
v Argentíne aj európsky bronz.
Rastislav Blaško je dnes už jednou
z legiend slovenského FootGolfu.
V kategórii muži nad 45 rokov –
seniori v roku 2018 bol druhý v
Slovenskej FootGolfovej Tour. V

kách alebo na škvárovom ihrisku
v parku, čo si pamätám Jaro Koyš,
Vlado Chleban, Jaro Rolín, Kamil
Floriš, Vlado Koleno, Robo Kvasnica, Rasťo Meliško, Marián Peterka,
Ľubo Peterka, Jaro Čeliga a ďalší.
Takže tu som robil prvé futbalové kroky. V druhom ročníku som
sa chcel prihlásiť do mladších
žiakov, dokonca aj otec išiel so
mnou, ale tréner ma nezobral, že
sa berie až od štvrtého ročníka.
Tak som v prípravke začal hrávať
ako brankár až po presťahovaní
do Novej Dubnice. Avšak na tie
prvé detské futbalové zápasy na
malých plochách v Ladcoch nezabudnem, keďže mi o štyri de-

Šp or t
saťročia dali základy do FootGolfu a futbalgolfu. FootGolf hrávam
už od roku 2015, kedy ma v jeho
začiatkoch stiahli na túto hru po
dlhej prestávke od futbalu, kedy
sa začala slovenská súťaž Slovenská FootGolfová Tour, založil som
a vediem úspešne 1. Slovenský
futbalgolfový a footgolfový klub
Carpathians Slovakia, hral som
na majstrovstvách Európy a sveta vo futbalgolfe a footgolfe. A
mám v zbierke dva bronzy z Majstrovstiev Európy Euro FootGolf
tímov. Moje detské futbalové sny
sa mi vyplnili v neskoršom veku
vo FootGolfe.
Okrem toho som rozbehol ako
nižšiu súťaž aj pre začínajúcich
hráčov a talenty Carpathians Regional FootGolf Liga (Karpatská
regionálna footgolfová liga), hráva v rámci projektu s Malokarpatskou nadáciou Revia v rámci Carpathians FootGolf Revia Ligy pre
hráčov do 18 rokov.
FootGolf sa hráva na golfových
ihriskách, kde sú vytvorené odpaliská a vykopané jamky pre
footgolfistov. Trénovať sa dá
však kdekoľvek na tráve, na futbalových ihriskách dlhé nákopy
a približovacie kopy k jamke, v
záhrade aj patovanie, čiže dokopnutie do jamky. Na akomkoľvek teréne. Takže aj na ladeckom
ihrisku sa dá trénovať a niekedy
by som mohol v Ladcoch odprezentovať FootGolf.“
1. SFGK Carpathians Slovakia

Výsadba 40 kusov stromov v obci
Obec Ladce v spolupráci s PCLa vysádzala v
novembri stromy na verejných
priestranstvách. Umiestnenie a
výsadbu realizovala s arboristom,
ktorý určil aj druhy jednotlivých
drevín v závislosti od miesta výsadby. Takýmto spôsobom bolo
vysadených 40 nových stromov.
Som veľmi rád, že týmto krokom
prispejeme k obnove a rozšíreniu
zelene v našej obci.
Ing. Jaroslav Koyš

Foto: Ing. Jaroslav Koyš

Foto: Ing. Jaroslav Koyš
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Tragédia ladčianskych Židov Projekt Šafran

Dňa 4. novembra t.r. mali Ladčania možnosť dozvedieť sa viac o osude svojich židovských spoluobčanov počas vojnového Slovenského štátu, keď na Slovensku vládol fašizmus v rokoch 1939 – 1945.

Bola spracovaná prezentácia – obrazy a dokumenty
regionálneho charakteru
ladčianskej lokality (autor
JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.). Dozvedeli sme
sa, ako pôsobil na našich
Židov tzv. Židovský zákon
vydaný slovenskou vládou, ale aj rôzne protižidovské nariadenia. (Píšeme o tom aj v monografii
Ladce 2003). Prezentácia
bola usporiadaná pri príležitosti 80. výročia vydania
tohto nehumánneho a židovskúkomunitulikvidujúceho zákona. Utrpenie aj
ladčianskych Židov skončilo „konečným riešením“ v
koncentračných táboroch
alebo iných popraviskách.
V Ladcoch v roku 1942 žilo
23 Židov – obchodníkov
ale najviac zamestnancov
cementárne a ich rodiny. Už v 19. storočí to boli
obchodníci Eichenbahn,
Mandel a Lippa. V 20. storočí pribudli ďalší – najmä
v cementárni, kde patrili
medzi významných inžinierov – technikov (niektorí európskeho mena).
Židia v Ladcoch dobre
vychádzali s väčšinovým
obyvateľstvom. Už v roku
1875 bol Šalamún Knopfelmacher podrichtárom.
Viacerí patrili medzi zakladateľov a popredných
funkcionárov Hasičského
(ohňohasičského) zboru
(1883). V roku 1875 boli
členmi obecného zastupiteľstva Robert Schenk, Jozef Neuwirth, Adolf Lippa,
Šimon Stiglitz.
Represálie protižidovského charakteru sa začali už v
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ďalšom roku, postupne sa
zahrnuli do tzv. Židovského zákona, ktorý prechádzal od Ministerstva vnútra,
cez župy (Trenčín), okresy
(Ilava – Pokorný), notariát
(Košeca – Saláth) na obce
(Ladce – Stach). Vyberám
niektoré zákazy, ktoré vláda postupne prijala po
80. rokoch. Posúďte ich
absurdnosť, podľa čoho
museli Židia žiť. Mali zakázané mať v držbe strelivo
a výbušniny, rybolovné
náradie, bicykle a bicyklovať sa, telefón. Zhromažďovať sa v synagógach
(boli zatvorené), postávať
pred domami a hromadne
sa prechádzať, nakupovať na trhoch (úplne), či v
obchodoch (pred určitou
hodinou), vychádzať po
21. hodine, navštevovať
nežidovské domácnosti a
ďalšie.
Najdrastickejšia však bola
časť, ktorá určovala kto je
Žid a položid, arizácia majetku a nakoniec zobratie
do transportu a konečná
likvidácia (aj detí a starcov). V koncentračných
táboroch zahynuli všetci
ladčianskí židia (okrem Jozefa Findela, jeho rodiny a
príbuzných, zavraždili ich
neznámi páchatelia v ladčianskych horách).
Prví Židia zo Slovenska
boli odtransportovaní zo
Žiliny 31. marca 1942 do
Poľska.
Postoj občanov bol rôzny. Prvé opatrenia mnohí
schvaľovali, nevediac a nepoznajúc, kam táto ľudská
– v histórii nevídaná tragédia smeruje.

Žiaci 9. ročníka sa zapojili do projektu Šafran,
ktorý je írskou iniciatívou a zahŕňa niekoľko európskych krajín.

Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste (HETI)
sa zaoberá problematikou holokaustu, zvyšuje povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a nedostatku tolerancie. Okrem príručky k projektu sme dostali
aj cibuľky živých šafranov. Sadením žltých šafranov
sme si pripomenuli jeden a pol milióna židovských
detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev.
Žlté šafrany pripomínajú žlté Dávidove hviezdy,
ktoré boli Židia prinútení nosiť za nacistickej vlády.
Kvietky by mali vykvitnúť koncom januára, kedy je
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.
Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili aj prednášky, v ktorej sa dozvedeli o osude Židov v obci Ladce počas 2.
svetovej vojny. Prednášajúcim bol právnik a archeológ JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.
Ing. Lenka Dideková

Foto: Ing. Lenka Dideková

Pozastavujeme dovoz nábytku
na zberný dvor

Oznamujeme občanom, že od stredy 1. 12. 2021 do
konca marca 2022 platí zákaz dovozu nábytku (skrinky,
stoličky, stoly, pohovky, gauče) na zberný dvor Ladce, z
dôvodu preplnenia kapacity a pozastavenia odvozu nábytku spracovateľskou firmou.
Ďakujeme za pochopenie!

Život v Ob c i

Nástrahy vykurovacej sezóny
Zimné obdobie je charakteristické nízkymi teplotami, častým bezvetrím alebo inverziami, čo prispieva k nárastu koncentrácií rôznych znečisťujúcich látok v ovzduší nad bezpečné limity.

Hoci sa kvalita ovzdušia naprieč Európou za posledné desaťročia zlepšila, problémy s vysokými hodnotami koncentrácií najmä prachových častíc PM stále
pretrvávajú. Inak tomu nie je ani u nás na Slovensku.
Zhoršenie kvality ovzdušia dosiahlo u nás takú mieru, že na začiatku tohto roka Európska komisia postúpila Súdnemu dvoru EÚ prípad Slovenska práve z
dôvodu nedodržiavania limitných hodnôt pre tuhé
častice PM10. Na Slovensku je ich najvýznamnejším
zdrojom najmä vykurovanie domácností tuhým palivom. Takýto spôsob vykurovania využíva približne
350 000 slovenských domácností.
Kotle, krby a kachle patria k tzv. malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia, v
našom prípade domácnosti a malí podnikatelia, sú
podľa zákona o ovzduší povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky ich prevádzkovania. Súhlas na umiestnenie, stavbu a užívanie
týchto zariadení udeľuje obec ako miestny orgán
ochrany ovzdušia. Domácnosti majú teda povinnosti pri inštalácii a uvedení vykurovacích zariadení do
prevádzky, ale aj pri ich samotnom prevádzkovaní
– výbere a používaní správneho paliva, kontrole a
čistení technického stavu týchto zariadení a komínov. Dodržiavaním zákonných požiadaviek šetríme
nielen svoje peniaze, ale chránime aj naše zdravie
a zdravie nášho okolia. Používaním zastaraných
kotlov, krbov či kachlí, nevhodných palív ale aj nesprávnou technikou vykurovania a nedostatočnou
starostlivosťou o zariadenia vypúšťame do ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok, ktoré spôsobujú
zhoršenie respiračných a srdcovocievnych ochorení, prípadne zvyšujú riziku vzniku nádorových
ochorení. Čo je však nemenej dôležité, nesprávnym
prístupom k vykurovaniu zvyšujeme aj riziko vzniku
požiarov v domácnostiach.
Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR patrí za obdobie rokov 2010 až 2020 vyhorenie sadzí s takmer
66 percentami (4 726 požiarov z celkového počtu 7
176 požiarov) medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov súvisiacich s vykurovacími spotrebičmi a komínmi. K zvýšenej tvorbe sadzí a dechtu v komíne
dochádza predovšetkým pri spaľovaní tuhých palív najmä používaním nevhodného paliva, ako aj z
dôvodu obmedzeného prívodu vzduchu či veľkým
priemerom komína bez vyvložkovania. K ďalším príčinám vzniku požiarov v rodinných domoch patrí
opotrebenie dymovodu, zamurovaná hrada v komíne, špára v komíne, úlet iskier z komína, technická
porucha vykurovacieho spotrebiča, či nedodržanie

bezpečných vzdialeností horľavých materiálov od
konštrukcií vykurovacích telies, resp. komínov a dymovodov.
Mnohým nešťastiam by sa dalo zabrániť jednoducho – pravidelnými kontrolami, údržbou a čistením
vykurovacích zariadení a spalinovodov. Z Vyhlášky
MV SR č. 401/2007 Z. z. vyplýva povinnosť čistiť a
kontrolovať komín počas prevádzky, najmenej v
týchto lehotách:
1 x za 4 mesiace – komín s pripojenými spotrebičmi
do 50 kW na tuhé alebo kvapalné palivá,
1 x za 6 mesiacov – komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na plynné palivá bez vložky,
1 x za 12 mesiacov – komín s pripojenými spotrebičmi do 50 kW na plynné palivá s vložkou.
Naviac je potrebné pripomenúť, že v prípade, ak
máte uzatvorené poistenie domácnosti a/alebo nehnuteľnosti proti požiaru, môže pri plnení poistnej
udalosti poisťovňa pristúpiť ku kráteniu alebo nevyplateniu pri nezdokladovaní odbornej údržby a
revízie zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovodov
aj komínov.
Autori príspevku: manažérky kvality ovzdušia
Petra Baďurová Renčová a Katarína Mičáková

Smokemanovo
Desatoro správneho kuriča
1.
2.
3.
4.

Kúr tak, ako chceš, aby kúril aj tvoj sused.
Suš drevo minimálne jeden až dva roky.
Nespaľuj odpadky!
Nastav regulačné klapky tak, aby bol dostatočný prísun vzduchu k palivu.
5. U starých kotlov prikladaj menej a častejšie, u automatických kotlov a splyňovacích
kotlov vždy doplna.
6. Pravidelne čisti kotol, dymovod a komín.
7. Používaj radšej moderný kotol alebo krb.
7. Udržuj teplotu spalín za kotlom medzi 100
až 250 °C.
9. Nevyhadzuj teplo von oknom. Neprekuruj
a kúr len tam, kde potrebuješ.
10. Nebuď ľahostajný k sebe ani k svojmu okoliu. Zaujímaj sa o to, čo ide z tvojho komína.
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Ako hrali OldBoys Ladce
Počas jesene 2021 odohrali starí
páni Ladiec 9 zápasov so striedavými výsledkami:
Prejta – Ladce 0:1, Vion Zlaté Moravce – Ladce 4:2, Ladce – Streženice
2:7, Trenčianska Turná – Ladce 1:4,
Ladce – Visolaje 4:0, Soblahov – Ladce 6:3, Beckov – Ladce 8:1, Ladce –
Prejta 5:2, Streženice – Ladce 3:2.
Najväčším úspechom bolo víťazstvo

v Zlatých Moravciach, kde sme síce
neoplatili domácu prehru 1:6, ale
zvíťazili. Jeseň bola poznačená výkyvmi v účasti na zápasoch. Mužstvo
sa schádzalo sporadicky. Preto sa
naskytá otázka, či má vôbec význam
organizovať v budúcnosti stretnutia
alebo iba sa pravidelne stretávať tak,
ako je to zaužívané už 11 rokov vždy
v stredu a v sobotu.

V učilišti stále vyučovali
Tento školský rok sme sa opäť ocitli uprostred pandemickej situácie,
ktorá nie je lepšia ako za uplynulé dva roky. Riadime sa síce plánom
hlavných úloh, ale musíme dodržiavať pravidlá školského Covid-semaforu, ktorý pripravilo ministerstvo školstva.
A preto musíme niektoré celoškol- o blízke kontakty. Celkovo sme meské podujatia realizovať online alebo dzi žiakmi zaznamenali 11 prípadov
per-rollam po internete. Pozitívne je, pozitivity a ďalších 15 žiakov absolže stále vyučujeme. Síce za prísnych vovalo karanténu. Na škole máme
epidemiologických podmienok a 25 % žiakov zaočkovaných alebo po
obmedzení, ale vyučujeme a realizu- prekonaní ochorenia. U zamestnanjeme aj odborný výcvik. Od začiatku cov učilišťa v tomto školskom roku
tohto školského roka sme zatiaľ len pozitivita nebola do dnešného dňa
raz uzatvorili jednu triedu z dôvodu (26.11.2021) zaznamenaná. Zaočpozitívneho výsledku covid-testu kovaných je 76 % pedagogických
jedného žiaka. U žiakov sa vyskytli zamestnancov a 47 % nepedagogicaj ďalšie prípady pozitivity v rodi- kých. Celková zaočkovanosť zamestnách, ale nemuseli sme prerušovať nancov OUI Ladce je 64,3 %.
vyučovanie v triedach, pretože nešlo
Mgr. M Sňahničan

Poľnohospodári bilancovali
Na Poľnohospodárskom družstve Košeca, a.s. opäť bilancovali rastlinnú
úrodu roku 2021. Rovnaký odpočet urobili aj v chotári Ladce Tunežice (farma). S výsledkami nás, ako obvykle, oboznámil Vladimír Chovanec, pracovník PD Košeca, a.s.
Hrach siaty (na 49,55 ha Horekončie, Za poštou), 2,03 tony z ha
Repka ozimná (64,66 ha Mocovce, Ladecká), 2,29 tony z ha
Raž ozimná (11,54 ha Za Váhom), 4,00 tony z ha
Pšenica ozimná (140,85 ha Rúbanica, Dužiny, Kráčiny, Pri centrále), 5,91
tony z ha
Slnečnica siata (20,5 ha Za priekopy, Medzi záhumenie), 2,44 tony z ha
Cirok siaty (21,5 ha Na doline, Dlhé diely), 10 ton z ha

Nedokončené práce pri výstavbe optickej siete
V súčasnosti sa koná finalizovanie prác na výstavbe optickej siete v našej obci, ktoré sa dotkli každej domácnosti. Mnohé veci sa dali do pôvodného stavu, no mnohé
dokončené nie sú, prípadne nie sú spravené dobre a treba ich napraviť. Preto prosíme našich občanov, ak chcú upozorniť na nedorobené úpravy, či majú celkovo
k práci na optickej sieti postrehy, výhrady a sťažnosti, nech nám ich adresujú na
starosta@ladce.sk, osobne na obecnom úrade alebo prostredníctvom anonymného formuláru na webstránke obce. Naším cieľom je zabezpečiť, aby bolo po odchode pracovníkov všetko v našej obci ukončené správne a nebolo potrebné riešiť
dodatočné výzvy či sťažnosti. V prípade možnosti môžu občania aj pripojiť fotku
miesta, ktoré podľa nich nie je upravené tak, ako by malo byť.
Ďakujeme všetkým za pomoc.
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Hodina deťom

Dňa 21. októbra 2021 sa uskutočnila zbierka Hodina deťom. Hodina deťom sa tento rok zamerala
cielene na pomoc deťom, ktoré
vyrastajú len s jedným rodičom.
Naši dobrovoľníci v priestoroch
školy a v centre obce vyzbierali sumu 300,75 eur. Bližšie informácie o zbierke nájdete na:
www.hodinadetom.sk
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.
Mgr. Tomáš Struňák

Výstava tekvičiek
Jeseň je ročné obdobie, ktoré k
nám prichádza takmer v rovnakom
čase, niekedy ako švihnutím čarovného prútika sa zmení z teplých letných dní na pomaličky chladnejšie
jesenné dni, ktoré sprevádza vietor so strašidelnými zvukmi, ktorý
s modrastou oblohou a zubatým
slniečkom vytvárajú neuveriteľnú
atmosféru. Každý rok je iná, no zároveň v niečom rovnaká.
Jeseň je, okrem iného, obdobím
zberu úrody tekvíc rôznych druhov,
veľkostí, farieb a chutí. Aj naše deti
prijali výzvu vytvoriť originálne tekvice. Detská hravosť v spolupráci s
„rodičovskou“ zručnosťou vytvorili nápadité, jedinečné tekvicové
bytosti – rozprávkové postavičky,
strašidlá, zvieratká ... Spoločne vytvorili najoriginálnejšie tekvice s
úžasnou fantáziou.
Ďakujeme všetkým deťom a ich
rodičom, ktorí svojimi umeleckými
tekvicovými originálmi obohatili
našu tekvicovú výstavu.
Mgr. Daniela Koňuchová

Zberný dvor
počas sviatkov
Oznamujeme občanom, že
zberný dvor bude v dňoch 25.
12. 2021 a 1. 1. 2022 zatvorený. V ostatné dni bude zberný
dvor otvorený podľa bežných
otváracích hodín. Vývozy komunálneho odpadu posunuté
nebudú.
Ďakujeme, že aj cez sviatky
myslíte na triedenie odpadu.

Školst vo

Základný plavecký výcvik
V dňoch 4.10. – 8.10.2021 žiaci tretieho a štvrtého ročníka absolvovali
základný plavecký výcvik na plavárni
v Novej Dubnici. Plaveckého výcviku
sa zúčastnilo 27 tretiakov a 22 štvrtákov s triednymi učiteľkami Mgr.
Baránkovou, Mgr. Sunegovou, Mgr.
Štefancovou a Mgr. Koňuchovou.
Pod vedením skúsených trénerov sa
žiaci najskôr oboznámili s bazénom,
vodou, ktorá im najskôr siahala po
prsia a neskôr sa odvážili aj do hlbokej vody. Postupne sa učili dýchať do
vody, splývať, hľadať puky vo vode,
orientovať sa vo vodnom prostredí,
niektorí sa naučili, iní zdokonalili plaveckú techniku kraul. Najviac si však
užívali skákanie do bazéna.
Cieľom výcviku bolo u neplavcov

„skamarátiť sa“ s vodou, prekonať
prvotné obavy z ponárania sa v bazéne a u plavcov zdokonaliť plaveckú techniku a preplávať bazén. Cieľ
sa nám podarilo splniť.
Plávanie je jedným z mála športov,
ktorý nemá takmer žiadne obmedzenia z hľadiska pohlavia, veku,
zdravotného stavu, fyzickej výkonnosti, či finančných možností. Pri
plávaní dieťa získava, formuje a
pestuje morálno-vôľové vlastnosti,
húževnatosť, cieľavedomosť, schopnosť prekonať prekážky, disciplínu,
sebaovládanie, sebadôveru. Vychovávame ho zároveň k sociálnym návykom, správaniu sa na verejných
kúpaliskách, plavárňach.
Mgr. Daniela Koňuchová

Medzinárodný deň
školských knižníc
Ak si chcete prečítať dobrú knihu, nemusíte si ju kupovať. Stačí zájsť do školskej
knižnice, kde si určite vyberiete. Viete, že existuje aj Medzinárodný deň školských
knižníc? Vyhlásila ho Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie
školského knihovníctva a pripomíname si ho každý štvrtý októbrový pondelok.
Je to krásna zhoda náhod, že v tomto období padajú listy zo stromov, ktoré môžeme prirovnať k listom kníh. Každý z nich je inak sfarbený a zároveň jedinečný.
Žiaci 1. stupňa so svojimi triednymi učiteľkami oslávili tento deň spoločne rôznymi aktivitami, ktoré boli zamerané na význam a prínos kníh pri ich vzdelávaní.
Naši najmenší prváci vymaľovávali rozprávkové postavy, druháci, tretiaci i štvrtáci riešili hádanky zo sveta rozprávok a predstavili obľúbenú knihu a zároveň
poskytli spolužiakom odporúčanie prečítať si ju. Tretiaci a štvrtáci sa v rámci
svojej fantázie a tvorivosti popasovali s pozvánkou do školskej knižnice. Poviem
Vám, boli veľmi zaujímavé a nápadité.
Ďakujem deťom za krásne pozvánky a zároveň pozývam všetky deti i pani učiteľky do školskej knižnice. Stačí natiahnuť ruku a vybrať si. Keď ju však otvoríme
a začneme v nej listovať, šuchot nám pripomenie popadané lístie. Nehovoriac o
tom, keď sa začítame a ponoríme sa do deja, hneď sa ocitneme v inej krajine, s
inými ľuďmi, v inej dimenzii... V dnešnej dobe je to ten najlepší únik z reality, ktorý
pohladí našu dušu. Preto neváhajme a vstúpme do knižníc.
Mgr. Daniela Koňuchová

Adventný veniec z dielne OUI Ladce

Aj tento rok sme nemohli adventný
veniec pripraviť v takej atmosfére a
v takom zložení, ako sme boli zvyknutí pred pandémiou. Naši žiaci boli
doma v karanténe a veniec nazdobili a pripravili naše majsterky z dielní.
Finančne podporil prípravu venca
obecný úrad. OUI Ladce je od 6. 12.
2021 zatvorené na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejné-

ho zdravotníctva v Považskej Bystrici. Výučba je realizovaná dištančne
a tak naša predvianočná atmosféra
nemá takú silu, na akú si pamätáme
a radi by sme opätovne zažili. Veríme
však, že veniec prinesie našim občanom veľa radosti a želáme všetkým v
zdraví a šťastní strávené Vianoce.
Slávka Habánková,
hlavný majster OUI Ladce

Súťaž Bobor
v našej ZŠ
V roku 2004 založila prof. Dr. Valentína Dagiene v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal
usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť
záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov.
V našej škole sa tento rok do súťaže
zapojilo 49 žiakov z 3. až 8. ročníka.
Žiaci si mohli vyskúšať svoje znalosti
aj v tréningovom kole. V dňoch 8. –
12. novembra 2021 sa konalo hlavné
kolo, v ktorom sa bojovalo o úspešných riešiteľov.
V jednotlivých kategóriách sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci:
Drobec – 3. ročník: 12 súťažiacich,
úspešný riešiteľ: Emma Stachová
(3.A)
Bobrík – 4. a 5. ročník: 25 súťažiacich,
úspešný riešiteľ: Bibiána Blažičková, Martin Majerov, Nella Štrbíková
(5.roč.)
Benjamín – 6. a 7. ročník: 7 súťažiacich, úspešný riešiteľ: Matej Kawulok, Karin Milučká (6.roč.)
Kadet – 8. ročník: 5 súťažiacich,
úspešný riešiteľ: Martin Mentel, Matej Zúbek
Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!
Mgr. Katarína Štefancová

Opäť sa tešíme
V tomto školskom roku sa nám
podarilo vymeniť posledných päť
starých počítačov za nové, čomu
sa veľmi tešíme. Počítačová
učebňa na 1. stupni je kompletne
vybavená. Učiteľom a žiakom sa
bude pohodlne a kvalitne pracovať nielen na hodinách informatiky, ale i na iných hodinách.
Veľká vďaka patrí hlavne rodičovskému združeniu pri našej
základnej škole, ktoré nám od
roku 2018 postupne zakúpilo
18 nových počítačov pre žiakov
v približnej hodnote 8 800 eur,
pani riaditeľke Mgr. Bronislave
Majtánovej a ostatným, ktorí priložili ruku k dielu.
Ďakujeme!
Mgr. Katarína Štefancová
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Záver jesene v 4. lige Zaslúžené ocenenie
V záverečných 5
kolách, ktoré sa odohrali
po uzávierke predošlého čísla Ladeckých zvestí
nezískali naši futbalisti
ani bod. Pod dosiahnuté
výsledky sa podpísali aj
zranenia hráčov, ktoré nás
v závere jesene prenasledovali. Z kádra vypadli
na dlhšie či kratšie obdobie viacerí kľúčoví hráči.
Avšak príčiny neúspechu
treba hľadať aj inde, niektorí hráči nenaplnili naše
očakávania, niektorí odišli
i proti vôli trénera. Teraz
už nič na tom nezmeníme.
Nastal čas pozrieť sa pravde do očí a ak to dovolí
situácia, absolvovať poctivú zimnú prípravu a na
jar sa pokúsiť o udržanie
v súťaži. I napriek tomu,
že všetko dianie v spoločnosti je ovplyvnené pandémiou, má po skončení
súťažného ročníka dôjsť k
reorganizácii súťaží počnúc 3. ligou, ktorá bude od
budúceho ročníka spadať
pod SFZ. Ako budú vyzerať regionálne súťaže,
nám celkom jasné nie
je. A ako je na Slovensku
„dobrým zvykom“, všetko
sa bude odvíjať od toho,
koho sa bude reorganizácia priamo dotýkať.
Teraz je čas zrekapitulovať dosiahnuté. Odohrali
sme 17 majstrovských zápasov, z ktorých sme len
v 4 zvíťazili, 1x remizovali
a až 12 zápasov sme prehrali. V neúplnej tabuľke
(niekoľko zápasov bolo
z dôvodu pandémie odložených) nám so skóre
22:42 a 13 bodmi patrí 15.
Zápas
Boleraz - Ladce
Ladce - Prievidza
Gbely - Ladce
Hlohovec - Ladce
Ladce - Trebatice
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miesto. V zápasoch nastúpilo až 26 hráčov, ani
jeden neodohral všetky
zápasy. Najviac odohraných minút majú Rosina
1386, Mokrička 1372, P.
Štrbák 1350 t.j. 15 celých
zápasov a Bičan, ktorý prišiel do Ladiec až po dvoch
úvodných kolách - odohral v 15 zápasoch 1332
minút. Najlepším strelcom mužstva je Patrik Štrbák s 8 gólmi.
Záverom hodnotenia výbor TJ Tatran Cementáreň
Ladce touto cestou ďakuje
obci Ladce, obecnému zastupiteľstvu, vedeniu Považskej cementárne, a.s.
Ladce, PK Metrostav a.s.,
RNDr. Petrovi Janešíkovi a
pp. Martinovi Adamcovi,
Petrovi Kubínyimu, spoločnostiam Brantner, Stilus, ale i mnohým ďalším,
ktorí podporili našu TJ
darovaním 2 percent daní
za ich pomoc, bez ktorej
by naša TJ nemohla fungovať. Okrem sponzorov
patrí naše poďakovanie aj
pp. Martinkovi, J. Adamcovi, Du. Porubčanovi a
Mackurovi, ktorí sa starali
nielen o hracie plochy, ale
o celý športový areál.
A celkom na záver výbor
TJ praje všetkým sponzorom, hráčom, trénerom
i fanúšikom úspešné vykročenie do nového roku
2022, pevné zdravie, veľa
úspechov a veľa pekných
športových zážitkov. Všetkým zraneným hráčom
želáme skorý návrat na
zelený trávnik.

Výsledok
6:1
2:3
2:0
3:2
1:3

Ing. F. Gach
Strelci gólov za Ladce
P. Štrbák
P. Štrbák, Majtán
P. Štrbák, Cyprián
Matúš

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadaní udelil
pracovníkom vo futbale zlaté, strieborné a bronzové odznaky SFZ. Strieborný
odznak (celkovo na Slovensku 6 odznakov) udelil aj nášmu funkcionárovi Ing.
Ferdinandovi Gachovi, dlhoročnému
funkcionárovi TJ Tatran cementáreň
Ladce. K jeho úspešnej a odmenenej
záslužnej práci mu blahoželáme.
Funkcie v TJ Tatran Cementáreň Ladce
V štruktúrach TJ Tatran Cementáreň Ladce pôsobí s malými prestávkami od svojich 18 rokov najprv ako člen zdravotnej komisie, neskôr ako člen výboru TJ a popri tom i ako
vedúci mužstva dospelých. V rokoch 1990 – 1994 zastával
funkciu pokladníka. V rokoch 1995 – 1998 člen výboru. A
od jesene roku 1998 až po súčasnosť zastáva funkciu tajomníka. Od roku 2014 je zároveň aj issf manažérom TJ Tatran cementáreň Ladce.
Funkcie v štruktúrach OBFZ Považská Bystrica
Od roku 2002 až do jej zrušenia v roku 2012 bol členom
Rady OBFZ v Považskej Bystrici. V roku 2014 až 2017 zastával funkciu predsedu MaK (matričnej komisie) pri OBFZ v
Považskej Bystrici. A od roku 2018 je členom Výkonného
výboru OBFZ v Považskej Bystrici.
Popri pôsobeniu ako funkcionár TJ a OBFZ v Pov. Bystrici
okúsil aj prácu trénera. Najskôr ako asistent trénera dorastu, v sezóne 1997/1998 viedol mužstvo dospelých. V roku
1999 začal pôsobiť ako tréner mladších žiakov, ktorých
viedol 7 sezón. V roku 2000 absolvoval kurz trénera C licencie a v roku 2005 si svoju kvalifikáciu zvýšil na Euro-B
licenciu, ktorej platnosť si stále udržuje a pôsobí ako asistent trénera dospelých. Za doteraz vykonanú prácu Ing.
Gachovi ďakujeme a k vyznamenaniu blahoželáme.

Stolnotenisové súťaže prerušené

Stolnotenisové súťaže sú opäť prerušené, keď po okresných boli prerušené aj krajské. B-družstvo nehralo žiadny
zápas a A-čko odohralo tieto zápasy:
ObSK Unimat Lazany B – TJ Tatran Ladce A 7:11
TJ Tatran Ladce A – TJ Považan Pruské A 9:9
TJ Tatran Ladce A - STK Nové Mesto n/V C 5:13
ŠK STO Prusy B - TJ Tatran Ladce A 14:4
Chocholná – Velčice A - TJ Tatran Ladce A 9:9
TJ Tatran Ladce A – STK Lysá pod Makytou A 12:6
A v neúplnej tabuľke je na siedmom mieste.
Mgr. M. Sňahničan
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Nech pocit spolupatričnosti
v rodinách a medzi svojimi
blízkymi sprevádza vaše kroky v posledných dňoch tohto roka. Naše poďakovanie
patrí všetkým čitateľom ladeckých zvestí, ich dopisovateľom, autorom, fotografom,
firme BEEL, s.r.o., tlačiarni
ASSA, s.r.o. a distribútorom.

ladecké zvesti
Spravodajca miestnej
samosprávy v Ladcoch

XXXIV. ročník

číslo 6 - december 2021

Redaktor: Branislav Lipták st.
Grafická príprava: Matej Lipták
Vychádza vo firme
BeeL s.r.o. , Púchov
Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov
grafik@beel.sk
0948 311 908

