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Kaplnka v skalnom 
sanktuáriu

Olympiáda
v školskom areáli ZŠ

Deň obce - hodová slávnosť

Skalné sanktuárium na Butkove sa stalo 
pútnickým miestom nielen pre sloven-
ských, ale aj zahraničných účastníkov. Po-
tvrdilo to slávnostné požehnanie kaplnky 
Božieho milosrdenstva dňa 21. mája t.r., 
na ktorom sa zúčastnilo do 2 000 veria-
cich. 
Po troch rokoch budovania tohoto pút-
nickeho miesta pribudne v septembri 
2016 štrnásť kamenných zastavení krížo-
vej cesty umiestnených na kilometrovej 
prístupovej ceste k Skalnému sanktuáriu. 
Ceste sa tešia i turisti, ktorí chcú toto mies-
to navštíviť a pokochať sa aj nádherným 
výhľadom na časť stredného Považia.

Dňa 24. júna t.r. sa tešili deti zo Základnej ško-
ly v Ladcoch, ale potešili aj rodičov a ostatných 
divákov, ktorí sa stali účastníkmi prvej školskej 
olympiády. 
Videli sme kultúrno-telovýchovný blok a súťaže 
žiakov v množstve športov kolektívnych i pre 
jednotlivcov. 
Pedagógovia, zamestnanci školy a žiaci zvládli 
komplikovanú organizáciu k spokojnosti všet-
kých. 
Ukázali, že výchova nemusí mať scholastickú, 
fádnu tvár, ale môže mať netradičné, nápadité 
podoby. 
Spokojní neboli iba diváci a organizátori, ale 
najmä aktéri - deti. Sú hrdé na to, čo dokázali. 
Možno chcieť viac?
(viac na strane 9 píše Mgr. Šárka Adamcová)

Tradičné ladčianske hody, ktoré naplnili kultúrne 
akcie a zábava zvýraznilo uzavretie Zmluvy o spolu-
práci s moravským mestom Kelč. Cezhraničná spo-
lupráca má v Ladcoch historické korene. Obec, školy 
a niektoré organizácie mali aj v minulosti priateľskú 
družbu s českými partnermi. 
Mesto Kelč vám predstavujeme na 2. a 3. strane to-
hoto čísla Ladeckých zvestí. O hodoch sa viac doz-
viete v článku Dominika Koštialika na strane číslo 5.

LADECKÉ ZVESTI



Život  v  obci

Bianka Hrubová
Eliška Juríková

Laura Horváthová
Emma Skačanová

Lukas Prekop

Deťom prajeme zdravie a 
šťastné detstvo, rodičom ra-

dosť zo svojich detí. 

Pavel Nemec (65)
Milan Mierny (59)
Juraj Fatura (42)

František Bednárik (70)
Margita Ďurikovičová (76)

Anna Drábiková (75)
Veronika Miháliková (30)

Ľutujeme stratu našich spolu-
občanov. Pozostalým vyslovu-

jeme úprimnú sústrasť. 

80 rokov
Anna Sopilnýková

 (17.08.1936)
Anastázia Kukuliašová

 (24.08.1936)
Vlasta Hatalová (18.09.1936)

85 rokov
Vlasta Melicherová 

(24.09.1931)

25. výročie sobáša
Ivan Kováčik a Miriam, rode-

ná Štefancová (10.08.1991)

Jubilantom prajeme zdravie 
a spokojnosť do ďalších rokov 

života.

Z matriky 
obce

Z matriky 
obceVerejné zasadanie obecného zastupiteľstva 14. júna 2016 viedol starosta obce Ing. 

Jaroslav Koyš za prítomnosti 7 poslancov, referentov, kontrolórky obce a občanov.

Na zasadaní obecného zastupiteľstva v Ladcoch sa dňa 14. júla t.r. zúčastnili sta-
rosta a 7 poslancov.

Vypočuli si správu o Programe 
cezhraničnej spolupráce SR a 
ČR. Poslanci schválili nadviaza-
nie partnerstva obce Ladce s 
mestom Kelč v Českej republi-
ke. Program obsahuje aj projekt 
vybudovania náučného chod-
níka, ktorý by pokračoval až 
po novovybudovaný chodník 
s krížovou cestou. Obec môže 
žiadať o nenávratné finančné 
prostriedky na základe nadvia-
zania partnerstva s Kelčom.
Prítomní si vypočuli správu 
hlavného kontrolóra obce o 
uskutočnenej kontrole za 1. 
polrok 2016. Potom aj stano-
visko hlavnej kontrolórky obce 
k záverečnému účtu obce Lad-
ce za rok 2015 a doporučenie 
prerokovanie uzavrieť výrokom 
„celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad“.
Poslanci schválili postup opráv 
miestnych komunikácií potom, 
keď urobili obhliadku ciest v 
stave po výstavbe kanalizácie a 
vodovodu. Plán opráv komuni-

Schválili Všeobecne záväzné 
nariadenie o prideľovaní bytov 
a podmienkach nájmu v ná-
jomnom bytovom dome v obci 
Ladce. V novom VZN ide najmä 
o zmiernenie doterajších pod-
mienok nájmu znížením zlože-
nej zábezpeky. 
Obecné zastupiteľstvo nevyho-
velo žiadosti pivárne Pod gaš-
tanmi o zmenu prevádzkového 
času počas letných prázdnin. 
Zdôvodňujú to tým, že prevád-
zkový čas vo všetkých ladčian-
skych pohostinstvách je rovna-
ký. Na samostatné spoločenské 
posedenia je potrebné pýtať 

Narodené deti

Opustili nás

Jubilanti
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Poslanci schválili VZN o komunálnom odpade

Júlové zasadanie obecného zastupiteľstva

Mesto Kelč leží v trojuholníku 
Valašské Meziřičí - Bystřice 
pod Hostýnem  a Hranice. 

Cesta k nemu vedie cez Pú-
chov - Lysú pod Makytou - 
Vsetín a Valašské Meziřičí.

Mesto Kelč

kácií schválili v takomto poradí 
a termíne:
- Ulica Vážska, smer od Základ-
nej školy (rok 2016)  
- Chodník z Ladiec do Tunežíc, 
dokončenie Záhradnej ulice 
(časť od fary k bytovke č. 152), 
chodník od začiatku Ladiec 
od p. Gajdoša po p. Daňu (rok 
2017)
- dokončenie Záhradnej ulice v 
celom rozsahu (rok 2018)
Akcie budú závisieť od dostat-
ku finančných prostriedkov. 
Poslanci prerokovali predlože-
né Všeobecne záväzné nariade-
nie o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným staveb-
ným odpadom. VZN obecné 
zastupiteľstvo jednomyseľne 
chválilo. Potom prerokovali 
prevádzkový poriadok a Ha-
varijný plán zberového dvora 
obce Ladce. Konštatovali, že 
súčasný Prevádzkový poriadok 
a Havarijný plán zberového 
dvora nespĺňa požiadavky no-
vého zákona.

povolenie. 
Spoločenstvo vlastníkov bytov 
152 Záhradná ulica žiada vy-
budovať spevnenú plochu pre 
odpadové kontajnery. Teraz 
kontajnery zaberajú plochu na 
parkovanie áut. Poslanci rieše-
nie odložili na budúce zasada-
nie, kým sa zistí výška nákladov 
na požadované spevnenie. 
Starosta obce informoval po-
slancov o kúpe pozemku o vý-
mere 50 m2 na dokončenie Uli-
ce Za kaštieľom. Zastupiteľstvo 
schvaľuje dohodnutú cenu 15 
eur za 1 meter štvorcový. 
Starosta obce informoval o po-

(Oba materiály sú uverejnené 
na www.ladce.sk a píšeme o 
nich v tomto čísle Ladeckých 
zvestí na strane č. 4)
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo pridelenie dvojizbového 
nájomného bytu v bytovom 
dome na Ulici Ľ. Štúra 598 
Tatiane Ďuricovej. Rovnako 
schválilo výmenu dvojizbové-
ho nájomného bytu za trojizbo-
vý v tej istej bytovke na Štúrovej 
ulici Lukášovi Ďuricovi. 
V záverečnom bode zasadania 
„Pripomienky a návrhy“ vy-
stúpili poslanci Mgr. Beata Ko-
lenová, Ing. Ján Abrahámovský, 
Ing. Peter Bračík, Ing. M. Števan-
ková. Pripomienky sa týkali väč-
šinou stavu ciest v obci a Ing. 
Abrahámovský žiadal aj rozná-
šanie novín Ladecké zvesti v 
Tunežiciach. 
Starosta obce informoval po-
slancov o príprave prečíslova-
nia domov a o potrebe riešiť 
parkovanie áut v Záhradnej 
ulici.

nuke opravy farby na hradách a 
krokvách v Dome smútku. Do-
minik Koštialik oboznámil po-
slancov s programom na Deň 
obce a hodovej slávnosti. Ing. 
Peter Bračík navrhol osloviť Po-
vodie Váhu, aby sa podieľali na 
čistení potokov v obci. 
Starosta Ing. Jaroslav Koyš ešte 
informoval o žiadosti Gabriely 
Belkovej o odkúpenie pozemku, 
na ktorom sa nachádza vodáreň 
na Kukučínovej ulici. Žiadosti 
obec nemôže vyhovieť, pretože 
pozemok nie je v jej vlastníctve. 
Od 1. januára 2017 sa prevádz-
ka v tejto vodárni končí.



Život  v  obci

Kelč je mesto v okrese 
Vsetín v Zlínskom kraji. 
Leží 11 km západne od 
Valašského Meziřičí na 
rozhraní Hanej a Valaš-
ska. Mestom preteká rie-
ka Juhyně.
Najstaršie stopy pobytu 
človeka na území dnešné-
ho Kelča sú z mladšej doby 
kamennej. Prvé dočasné 
sídla vznikli asi pred 5 000 
rokmi pred n.l. Súvislé his-
torické osídlenie sa začína 
okolo roku 1 000 n.l.
Prvá písomná zmienka o 
Kelči je z roku 1131. V jeho 
stredovekej i novovekej 
histórii sa vystriedali obdo-
bia rozkvetu a počas vojen 
aj úpadku. 
Dnes je Kelč prosperujú-
ce mesto s viac ako 2 600 
obyvateľmi na katastrálnej 
výmere 2 700 hektárov. 
Leží v nadmorskej výške 
307 metrov. 
Po oslobodení v roku 1945 
vtedajší ONV Valašské Me-
ziřičí neuznal Kelču štatút 
mesta a zriadil sa Miestny 
národný výbor. Mestom sa 
Kelč stal opäť v roku 1994.
Mesto má miestne čas-
ti Němetice (260 obyva-
teľov), Komárovice (150), 
Lhota (180), Babice (100). 
Pozoruhodné sú pamiat-
kové objekty v meste. 
Historické jadro mesta je 
mestskou pamiatkovou 
zónou. 
Najvýznamnejšou historic-
kou stavbou je zámok (na 
obrázku hore) - pôvodne 

Dňa 23. júla t.r. pred občanmi prítomnými na Dni 
obce a hodovej slávnosti podpísali zástupcovia obce 
Ladce a mesta Kelč starostovia Ing. Jaroslav Koyš 
a Ing. Karel David Zmluvu o partnerskej spolupráci 
medzi týmito samosprávnymi celkami. Na slávnosti 
sme privítali aj ďalších hostí Jaroslava Orla, zástupcu 
starostu a Zdenka Porazila, tajomníka mesta Kelč.

Ako zo zmluvy vyplýva, nejde len o zdvorilostné a spo-
ločenské stretnutie zástupcov samospráv, ale oveľa viac. 
Predpokladá sa a v budúcnosti sa spresní, že spolupráca 
sa prenesie na rôzne úseky činnosti, na rôzne organizá-
cie a inštitúcie. 
Do popredia by sa mala dostať výmena skúseností. I keď 
je v Českej republike o niečo odlišnejšia legislatíva, vo 
väčšine sme si podobní. Je to predovšetkým veľkosť sa-
mosprávneho celku, podobnosť názorov a nazerania na 
fungovanie samosprávy, organizácia školstva, kultúry, 
športu, fungovanie niektorých spoločenských organizá-
cií a spolkov. 
Spolupráca s českými partnermi sa osvedčila počas spo-
ločného štátu. Určite bude intenzívna a užitočná pre obe 
strany, i keď ju teraz nazývame cezhraničná. 
Rozhodujúce nebudú iba pragmatické otázky. Občania 
blízkej Moravy boli vždy blízki nášmu srdcu. Aj to iste zo-
hrá úlohu pri partnerskej spolupráci. LZ 04 / 2016     str. 3

Predstavujeme mesto Kelč

Zmluva o partnerskej 
spolupráci

neskorogotický z rokov 
1585 - 1596, v 17. storo-
čí upravený renesančne. 
Dnes tu sídli Odborné uči-
lište a praktická škola. 
Zo sakrálnych objektov je 
to najmä kostol svätého 
Petra a Pavla, kostol svätej 
Kataríny a baroková so-
cha Jána Nepomuckého. Z 
ostatných stavieb je zaují-
mavá radnica a rodný dom 
bratov Křičkovcov, kde je 
teraz penzión pre dôchod-
cov a muzeálna expozícia. 
Z významných rodákov 
spomenieme tých, ktorí sú 
známi i na Slovensku:
František Tomášek (1899-
1992), kardinál, arcibiskup 
pražský.
Vojtech Jasný (1925), fil-
mový režisér a scenárista. 
V Kelči sa odohráva dej 
jeho filmu „Všichni dobří 
rodáci“.
Vlastimil Bubník (1931 - 
2015), známy každému 
príslušníkovi strednej a 
staršej generácie ako skve-
lý hokejista a futbalista 
- reprezentant Českoslo-
venska. 
Mesto Kelč netvoria iba 
história, budovy, sídliská, 
ale predovšetkým ľudia - 
jeho obyvatelia, ktorí ho 
vytvorili a stále zveľaďujú. 
O tom budeme písať v 
ďalších číslach Ladeckých 
zvestí. Doporučujeme 
však aj webovú stránku 
mesta Kelč: www.kelc.cz
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Zákon o odpadoch určil vypracovať nové Všeobecne záväzné nariadenie o na-
kladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území 
obce Ladce. Veľmi dôležitý dokument pre nakladanie s odpadom po novom. Ur-
čuje nám, ako budeme ďalej triediť odpad, čo so stavebným odpadom, ako vy-
riešime biologicky rozložiteľný odpad z domácností, čo so zberným dvorom a ne-
bezpečným odpadom. Toto VZN má vplyv na celý systém zberu v našej obci. VZN 
bolo schválené obecným zastupiteľstvom 14.06.2016 a účinnosť má od 1.7.2016.
Pred prijatím nového VZN obec hľadala a zároveň vyrokovávala podmienky trie-
deného zberu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a zberovou spoloč-
nosťou. Pre našu obec zastupiteľstvo schválilo a následne sa podpísala zmluva s 
OZV ENVI-PAK, a.s.. Od 1.7.2016 sa nám podarilo vyjednať podmienky pre zber 
štyroch zložiek odpadu a to papier, sklo, plasty a kovy. Tento odpad a jeho ďalšie 
separovanie nám bude platiť a aj zabezpečovať zber spoločnosť ENVI-PAK, a.s.. 
Naďalej však zostáva obec zodpovedná za zmesový komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, elektro odpad a za zle 
vytriedený odpad, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (OZV).

Komunálny odpad, ktorý sa už nedá 
vytriediť, patrí do 120 l zbernej nádoby, 
ktorú vlastní každá domácnosť. Nárok 
na 1 kus 120 l zbernej nádoby má 1 až 
4 členná domácnosť s vývozom raz za 
dva týždne. Na 2 ks 120 l zbernej nádo-
by má nárok 5 a viacčlenná domácnosť 
s vývozom raz za dva týždne. V bytových 
domoch 40 osôb má nárok na 1 ks 1100 
l zbernej nádoby s vývozom raz za týž-
deň. Náklady na túto zbernú nádobu 
znáša každý priamo kúpou zbernej ná-
doby. 
Do zmesového komunálneho odpadu 
je zakázané dávať biologicky rozložiteľ-
ný odpad zo záhrad a taktiež je zakázané 
tento odpad spaľovať. Z tohto dôvodu 
je potrebné tento odpad doma kom-
postovať, alebo priviezť na zberný dvor. 
Obec ešte v roku 2015 vypracovala pro-
jekt na získanie kompostérov pre všetky 
domácnosti. Čakáme stále na vyjadrenie 

Toto boli zatiaľ informácie týkajúce sa toho, čo musí obec urobiť a teraz niekoľ-
ko informácií, ako v praxi začínajú fungovať. Občania zapojení do triedeného 
zberu odpadu v rodinných domoch budú aj naďalej triediť plasty vrecovým 
systémom, ale bytové domy, školy, obchody majú v súčasnosti rozmiestnené 
žlté kontajnery na plasty, ktoré raz mesačne bude vyvážať zberová spoločno-
sť Márius Pedersen, a.s. Trenčín. Plasty je veľmi dôležité stláčať pred vhode-
ním do zbernej nádoby. V tomto čase sú už rozmiestnené po celej obci zele-
né zberné nádoby na sklo. Pri zbere skla odpadá vrecový systém. Sklo bude 
raz za 3 mesiace odvážať zberová spoločnosť Márius Pedersen, a.s. Trenčín. 
Okrem zelených zberných nádob je možné sklo odovzdať naďalej na zbernom 
dvore do označeného veľkoobjemového kontajnera. Zber papiera a kovov sa 
pripravuje a nádoby modrej a červenej farby budú taktiež rozmiestnené po 
obci. Papier je ale možné aj naďalej odovzdať výkupcovi, ktorý má podpísa-
nú zmluvu s obcou Ladce, výmenou za toaletný papier, obrúsky a vreckovky. 
Zber ostatného vytriedeného odpadu zostáva po starom, čiže elektro odpad, 
batérie, šatstvo, oleje, nábytok, tetrapaky môžete nosiť na zberný dvor alebo 
ich vyložiť pred brány domov podľa termínov zberového kalendára a počas 
prevádzkových hodín zberného dvora. Zo systému zberu nám vypadli pne-
umatiky. Tie už na zberný dvor nezoberieme. Každý predajca alebo servis, 
ktorý vám robí výmenu pneumatík, je povinný späť odobrať staré ojazdené.

zabezpečiť zber a prepravu zmeso-
vého komunálneho odpadu

zabezpečiť zavedenie triedeného 
zberu biologicky rozložiteľného od-
padu

biologicky rozložiteľného kuchyn-
ského odpadu, okrem toho, ktorého 
pôvodcom je fyzická osoba - podni-
kateľ a právnická osoba, ktorá prevá-
dzkuje zariadenie spoločného stra-
vovania

jedlých olejov a tukov z domácností, 
biologicky rozložiteľných odpadov 
zo záhrad, parkov, cintorínov

zabezpečiť zavedenie triedeného 
zberu komunálnych odpadov pre 
papier, plasty, kovy a sklo

zabezpečiť a umožniť výrobcovi elek-
trozariadení a výrobcovi prenosných 
batérií a akumulátorov na ich nákla-
dy zaviesť a prevádzkovať systém 
oddeleného zberu elektroodpadu a 
použitých batérií a akumulátorov

umožniť OZV na jej náklady zber 
vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov, na ktoré sa uplatňuje roz-
šírená zodpovednosť výrobcov, a to 
na základe zmluvy s ňou

zverejniť na svojom webe podrobný 
zrozumiteľný popis celého systému 
nakladania s komunálnymi odpadmi

•

•

•

•

•

•

•

•

Doterajšia prax v separovanom zbere

Zmesový odpad

Životné prostredie

Náročné požiadavky
zákona o odpadoch

Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpa-
doch ukladá obciam veľmi náročné 
úlohy organizačného charakteru, ale 
najmä z hľadiska finančných nákladov. 
Obce na Slovensku to nebudú mať v 
najbližšom období ľahké, i keď treba 
povedať, že opatrenia prichádzajú na-
najvýš v aktuálnom čase.

Ladce v likvidácii odpadov po novom

a dúfame, že budeme úspešní pri získaní 
kompostérov. Tým by sme vyriešili pro-
blém s biologicky rozložiteľným odpa-
dom. 
Že máte záujem o svoje okolie, o čistotu v 
obci svedčí aj štatistika triedenia odpadu. 
Pre porovnanie ako sme sa zlepšili v trie-
dení odpadu je rok 2014, kedy bolo vytrie-
dené z odpadu 8 % zložiek a v roku 2015 
to už bolo 16 % vytriedených zložiek. Nie 
je to vraj veľa, ale myslíme si, že 100 %-tné 
zlepšenie triedenia je vynikajúce.

Bližšie informácie aj s kalendár-
mi zberov, informačnými letákmi 
nájdete na webovej stránke obce 
Ladce vo zverejnenom Všeobecne 
záväznom nariadení č. 4/2016 ale-
bo na Obecnom úrade u pracovní-
kov na úseku odpadového hospo-
dárstva. 

Alena Suchárová
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Tradične sa v Ladcoch počas hodového víken-
du konajú podujatia, ktoré sú určené hlavne 
pre občanov Ladiec, ich  hostí a všetkých, ktorí 
chcú stráviť príjemnú zábavu.

Tie tohoročné boli iné tým, že sme slávnostne 
podpísali zmluvu o cezhraničnej spolupráci s part-
nerským mestom Kelč v ČR. Program sobotného 
odpoludnia začala DH Ladčanka, ktorá potešila 
všetkých svojim vystúpením. Po programe dy-
chovky zazneli krásne ľudové piesne folklórneho 
súboru Holíšan z Púchova. Samotný podpis zmlu-
vy sa uskutočnil na pódiu pred DK. (viac o tom pí-
šeme na strane 3).
Po slávnostnom podpise zmluvy sa starostovia 
prihovorili prítomným občanom, ktorých v tom-
to roku bolo menej, ako sme očakávali. Hádam 
to spôsobilo mimoriadne horúce počasie. Ďalej 
program pokračoval vystúpením známej tanečnej 
skupiny Old school brothers - víťazi talentovej sú-
ťaže Česko - Slovensko má talent. Vystupujúci zo-
žali veľký potlesk a ešte dlho po svojom programe 
rozdávali podpisy. 
Program pokračoval hodovou tombolou, v ktorej 
boli hodnotné ceny a preto bol o tombolu veľký 
záujem. Sobotný podvečer spríjemňovala hudob-
ná skupina Fonetik z Ladiec, ktorá prítomných 
dobre naladila hovoreným slovom aj peknými 
pesničkami. O občerstvenie sa tradične postara-
la kultúrna komisia. Ponúkal sa poľovnícky guláš, 
hamburgery, hot dogy a varená kukurica. Tiež 
boli pripravené aj ďalšie stánky s občerstvením, 
cukrovou vatou, ovčím syrom, trdelníkom, reme-
selníckym stánkom a cukrovinkami. Dobre bolo 
postarané aj o zábavu detí. Pre všetky deti boli 
bezplatne otvorené skákacie atrakcie, jazda na ko-
ňoch a veľkým lákadlom bola aj penová šou, kde 
sa vo vodnej pene mohli deti schladiť a vyšantiť 
do sýtosti. Pre rodičov a hlavne mužov bola pri-
pravená novinka, retro strelnica, kde mohli muži 
svojim manželkám a priateľkám vystreliť papiero-
vú ružu či plyšovú hračku. Táto atrakcia mala tiež 
veľký úspech a obsluhujúci personál v strelnici ne-
mal čas si vydýchnuť. Súbežne s programom pred 
DK prebiehal na ihrisku futbalový zápas starých 
pánov „Domáci“ a „Internacionáli“, ktorého víťa-
zom bolo družstvo „Domácich“ s výsledkom 3 : 2.
Potom sa program pred DK preformoval na ho-
dovú zábavu, na ktorej sa bavilo veľa ľudí až do 
skorých ranných hodín. Zlatým klincom progra-
mu bola o polnoci ohňová šou, kde svoje umenie 
predviedla skupina historického šermu z Martina. 
V nedeľu po svätej omši a po obede sa začali v 
Ladcoch zbiehať hasičské autá zo širokého okolia 
na hasičskú súťaž o putovný pohár PCLA. 
Súťaž hasičov vystriedal priateľský futbalový zá-
pas Ladce - Beluša s výsledkom 3:5. 
Poďakovanie patrí starostovi obce, kultúrnej ko-
misii, hasičom, futbalistom a dobrovoľníkom za 
organizáciu dvojdňového podujatia, úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja za poskytnutie 
dotácie vo výške 600 eur a všetkým ľuďom, ktorí 
tvorili výbornú atmosféru svojou účasťou. 
Dominik Koštialik

Pestrý Deň obce a hody

Dni  obce Ladce -  Hody



Hasičské 
letné aktivity

Turist ický 
oddiel Slo-
venského 

zväzu technických športov 
ZO Cementáreň Ladce uspo-
riadal dňa 14.05.2016 výstup 
na vrch Strážov a tým zahájil 
turistickú sezónu 2016. Turis-
tiky sa zúčastnilo 40 turistov 
a 8 detí do 10 rokov, ktorí za 
krásneho počasia zdolali ten-
to vrch s nadmorskou výškou 
1 213 m.
Zo Strážova sa zišlo do obce 
Čičmany na výborné brynd-
zové halušky a odtiaľ autobu-
som domov. 
Dňa 18. 06. 2016 sa turisti vy-
brali na vrch Pilsko - 1 557 m 
nm. Výstup začal z Oravskej 

Jún a júl bol pre náš Dobrovoľný ha-
sičský zbor v znamení aktivity v ha-
sičskom športe. Dve súťaže organi-
zovali na domácej pôde a družstvo 
žien je účastníkom Slovensko-mo-

ravskej hasičskej ligy.

Činnosť ZO v tomto roku 
je opäť bohatá v oblasti 
starostlivosti o zdravie a 
kondíciu členov, družobnú 
činnosť s tradičnými orga-
nizáciami v regióne i kul-
túrno-spoločenský život. 

Dňa 24.6.2016 sa 12 členov 
zúčastnilo VIII. ročníka Špor-
tových hier zdravotne po-
stihnutých detí, mládeže a 
dospelých, ktoré usporiadala 
ZO Púchov spolu s OR Ilava v 
obci Dolné Kočkovce. Špor-
tové hry otvoril predseda OR 
v Ilave Ladislav Mazáň, po 
ňom mal príhovor starosta 
obce Dolné Kočkovce Peter 
Regina. Nasledoval kultúr-
ny program - speváčky pri 
Obecnom úrade v Dolných 
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Lúčkovský potok čistejší

Turisti na horách

Ladčianske potoky sú už mnoho rokov nepríjemným pro-
blémom. Z mnohých dôvodov sa zanášajú bahnom, ktoré 
je dobrým podkladom pre rast rôznych rastlín. Čistenie je 
vážnym problémom, pretože oba potoky majú značnú dĺžku 
a na odstránenie bahna a nečistôt treba mechanizmy, ktoré 
obec nemá. 
Aj v júli t.r. pri čistení Lúčkovského potoka od železnice po 
bytovky na Štúrovej ulici pomohla Považská cementáreň, a.s. 
mechanizmami a ich osádkami. Odvoz a ďalšie práce pri čis-
tení vykonali členovia pracovnej skupiny obecného úradu. 

Polhory po štátnej hranici 
s Poľskom. Po cca 4 hod. za 
krásneho počasia 34 turistov 
vyšlo na vrchol Pilska, odkiaľ 
boli nádherné výhľady na 
Poľsko, Oravskú priehradu a 
Babiu horu. Túra sa ukončila 
zostupom do Oravského Ve-
selého a odtiaľ autobusom 
domov. 
Dňa 23. 07. 2016 si ladeckí tu-
risti zamenili vrchy za podze-
mie. Do Moravského krasu sa 
vybralo 38 turistov a 9 detí do 
10 rokov. Cieľom bola jaskyňa 
Macocha. Krásu jaskyne 
umocnili miestni sprievod-
covia  a plavba na člnkoch po 
rieke Punkva. 
Ing. Jozef Remo - predseda ZO

Členovia SZZP na 
športových hrách

Kočkovciach a mažoretky zo 
ZO Nová Dubnica. Na ŠH sa 
okrem členov družobných 
organizácií zúčastnili i deti 
zo špeciálnej školy Ilava a 
Púchov, celkom 160 účastní-
kov. Súťažilo sa v streľbe zo 
vzduchovky a v trojboji (kop 
na bránku, kolky, hod loptou 
do koša). Náš člen Vladimír 
Hriančík obsadil 4. miesto v 
streľbe zo vzduchovky a Anna 
Kráľová v trojboji žien skonči-
la na peknom 2. mieste. 
Po skončení ŠH starosta obce 
Dolné Kočkovce odovzdal 
putovný pohár primátorovi 
Novej Dubnice Marušincovi, 
nakoľko usporiadateľom IX. 
ročníka ŠH v roku 2017 je ZO 
SZZP v Novej Dubnici. 

Milan Rafaj, 
predseda ZO SZZP

Požiarna hra „Plameň“ v Ladcoch
Dňa 4. júna t.r. na ihrisku TJ Tatran cementáreň Ladce 
sme boli svedkami okresného kola hry žiackych hasič-
ských družstiev „Plameň“. O postup do krajského kola 
prišlo bojovať 9 družstiev chlapcov a 6 družstiev dievčat. 
Ladce mali zastúpenie iba v súťaži dievčat. 
V disciplíne útok a štafeta zvíťazili chlapci z Kolačína. 
Rovnako aj v súťaži dievčat, teda obe družstvá postúpili 
do krajskej súťaže v Chynoranoch. Naše dievčatá skončili 
na 5. mieste. 
V disciplíne požiarny útok s vodou zvíťazili chlapci z Prus-
kého. Prvenstvo si odniesli aj dievčatá z tejto obce. Naše 
mladé hasičky skončili na výbornom druhom mieste. 

Slovensko-moravská hasičská liga
Stále obľúbenou, ale i veľmi náročnou na organizáciu, 
tréningy a zdatnosť súťažiacich je Slovensko-moravská 
hasičská liga, v ktorej súťaží aj družstvo žien DHZ Ladce. 
Ako každý rok, liga odštartovala prvým kolom v Krasne. 
Súťažilo sa v športovej a klasickej kategórii. Naše prete-
kárky skončili desiate. Viac sa im darilo v druhom kole, 
ktoré usporiadal DHZ v Lehote pod Vtáčnikom. Tu skon-
čili druhé za prvými Nosicami. V ďalšom kole v Ihrišti boli 
štvrté a v Lednických Rovniach siedme. 
Ďalšie dvojkolo usporiadali DHZ Zbora a Dohňany. V 
Zbore boli naše hasičky jedenáste a v Dohňanoch šies-
te. V celkovom hodnotení - v súčasnej tabuľke sú na 4. 
mieste. 

O Pohár Považskej cementárne, a.s.
Pretekov v hasičskom športe o Pohár Považskej cemen-
tárne, a.s. sa 24. júla t.r. v rámci hodových slávností zú-
častnilo 28 družstiev mužov, 11 kolektívov žien, 6 druž-
stiev chlapcov a 7 dievčat. 
Medzi pretekármi boli aj moravské družstvá z Brumova, 
Lidečka a Nedašovej Vsi. 
Výsledky: 
Muži: 1. Zbora A, 2. Stupné, 3. Štiavnik
Ženy: 1. Nosice, 2. Ihrište, 3. Nedašova Lhota
Ladčianky skončili na 8. mieste
Chlapci: 1. Pruské, 2. Mikušovce, 3. Dohňany
Dievčatá: 1. Pruské, 2. Ladce, 3. Mikušovce

5. číslo Ladeckých zvestí
Piate tohoročné číslo Ladeckých zvestí prinesie opäť správy o udalos-
tiach, ktorých svedkami sme boli v auguste a septembri t.r. i o tom, čo 
nás čaká v nasledujúcich mesiacoh. V čísle nájdete články o činnosti 
obecného zastupiteľstva, výstavbe a zveľaďovaní obce. Budú tam sprá-
vy z otvorenia školského roka, začiatku športových súťaží a iné. Oso-
bitnú pozornosť venujeme posviacke ladčianskeho rímskokatolíckeho 
kostola a 50. výročiu vzniku Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch.



Otcov dom
Niekedy ľudia vo svojom ži-
vote rozmýšľajú nad tým, čo  
znamená viera, prečo veriť, 
prečo je viera pre niektorých 
ľudí také veľké bremeno, nie-
čo čo im namiesto darovania 
slobody pripomína okovy 
otroka. Možno je to preto, 
lebo človek zabúda na my-
šlienku, že aj z nás by Boh 
mohol mať radosť. Veď často 
pri pohľade na seba máme 
dôvod na jeho nespokojnosť 
než na šťastný úsmev. Sme 
zvyknutí na hodnotenie, že 
miera odmeny závisí od zá-
sluh. Keď týchto zásluh nie je 
veľa, máme pocit, že nestojí-
me  o to, aby o nás mal  niek-
to hlbší záujem. Ale v liste sv. 
apoštola  Pavla Rimanon sa 
píše, že Božia láska nezávisí 
od toho, čo chceme, alebo 
od toho, čo preto robíme, ale 
od Boha, ktorý si nás zami-
loval pred stvorením sveta. 
On nám nedáva lásku pre zá-
sluhy, ale preto, že sme jeho 
deťmi. Taliansky spisovateľ 
Pronzato rozmýšľa, akoby 
spracoval podobenstvo o 
márnotratnom synovi, keby 
nemal Lukášovu predlohu. 
Mladší brat by bol terčom 
kritiky, bol by označený ako 
hanba rodiny, ten ktorý by 
si mal získať otcovu priazeň, 

u nás ... č í s l o  1 1

Ladecký farský 
spravodaj

Malí školáci na hore Butkov

Kaplnka Božieho milosrdenstva na hore  Butkov

Vozíčkari na hore Butkov

To, že hora Butkov láka našich starších spoluobčanov 
potvrdzujú, tak početné účasti na sv. omšiach, ako aj in-
dividuálne výstupy jednotlivcov a rodín. V poslednom 
školskom týždni to bola početná skupina našich detí z 
I. stupňa ZŠ v Ladcoch. Hlavným motívom bola sv. omša 
pre prvoprijímajúce deti, ktorú slúžil ladecký farár Pavol 
Turza. Ku svätcom, ktorých relikvie sú umiestnené v ol-
tári kaplnky, patrí aj blahoslavená Imelda, patrónka pr-
voprijímajúcich detí. Mnohé deti boli v Skalnom sanktu-
áriu Božieho milosrdenstva prvýkrát. V budúcnosti iste 
privedú na horu Butkov aj ďalších svojich kamarátov a 
rodinných príslušníkov.

Anton Barcík

Skupina vozíčkarov sa na-
priek vážnemu telesnému 
„hendikepu“ dlhodobo 
stretávala v okolí Trenčína. 
Tento rok sa rozhodli spo-
ločné stretnutie zorganizo-
vať na hore Butkov. Stalo 
sa tak v sobotu 11. 6. 2016. 
Medzi vozíčkarov tradične 
už viac ako desať ostat-
ných rokov zavítala hereč-
ka pani Ida Rapaičová a 
priniesla aj kus zo svojho 

Novú kamennú kaplnku Božieho milosrdenstva  slávnostne požehnal v sobotu 21. mája 2016  na 11. etáži  kameňo-
lomu Butkov  v  Ladcoch  žilinský diecézny biskup. Mons. Tomáš Galis. Práve vo Svätom roku milosrdenstva nová kap-
lnka  symbolicky doplnila súbor objektov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Butkove. Jeho najstaršou 
súčasťou  je od roku 2013 monumentálny kríž,  v roku 2014 pribudol  pamätník sv.  Jána Pavla II. a vlani  aj pamätník 
sv. Faustíny. Účastníkmi výnimočnej májovej nedele na Butkove, ktorú pripravili farské a obecné úrady v Ladcoch a v  
Beluši v spolupráci  s Považskou cementárňou v Ladcoch,   boli takmer dve tisícky pútnikov zo Slovenska, Česka, Poľska, 
nemeckého Bavorska, ale aj skupina zahraničných Slovákov z Kanady a rehoľné sestry z najvzdialenejšieho východné-
ho ostrova Kiribati v Oceánii.
Tejto mnohonárodnej skupine 
pútnikov sa prihovoril najskôr 
generálny riaditeľ Považskej 
cementárne v Ladcoch Ing. An-
ton Barcík, v areáli tejto firmy 
sa totiž kameňolom nachádza: 
„Ešte pred tromi rokmi na tom-
to mieste  nebolo vôbec nič... A 
dnes je toto skalné sanktuárium 
centrom úcty Božieho milosr-
denstva na Slovensku... Uznanie 
a poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí svojou námahou, talentom,  
modlitbou a akoukoľvek obetou 
prispeli k vybudovaniu kaplnky.“ 
Pripomenul, že na jej vytvorení 

starší brat by bol vykreslený 
ako dokonalý, pracovitý. Ale 
keby tento text opravil Pán, 
tak by zobral červenú ceru-
zu, a text by opravil a napí-
sal by: „Keď bol ešte mladší 
syn ďaleko, otec ho zbadal, 
išiel synovi v ústrety, objal 
ho.“ Toľko Pronzato. Občas aj  
my si predstavujeme Otcov 
dom, ako dom príkazov  a 
zákazov, ale centrom domu 
je predovšetkým otcovo mi-
lujúce srdce.  To je pozvanie 
pre každého z nás, uvedomiť 
si , že Boh miluje každého 
človeka a Boh pozýva kaž-
dého z nás, aby sme vytvorili 
atmosféru domova, ktorý je 
založený na láske, prijatí kaž-
dého človeka takého, aký je. 
To sa dotýka nás všetkých.  

Pavol  Turza

recitátorského umenia. Ak-
ciu vozíčkarov spojenú so 
svätou omšou sprevádzalo 
nádherné počasie. Sympa-
tické bolo všeobecné nad-
šenie z pohľadu na dolinu 
stredného Považia, ako aj 
prísľub, že na horu Butkov 
sa opäť všetci vrátia a po-
zvú aj tých, ktorí museli 
zostať doma, lebo nemali 
sprievod.

Anton Barcík

sa podieľalo 10 subjektov zo Slo-
venska a 4 z Moravy. Konkrétne 
menoval autora architektonic-
kého návrhu – Ing. Arch. Milana 
Opálku z Terchovej  a výtvarníč-
ku  Kateřinu Pavlicovú z Ostravy, 
ktorá je autorkou dvoch monu-
mentálnych keramických relié-
fov, ktoré sú súčasťou vnútornej 
výzdoby kaplnky. Na prvom reli-
éfe je Milosrdný Ježiš, na druhom  
je stvárnená Matka Božia rozvä-
zujúca uzly života. V unikátnej 
kamennej stavbe sú umiestnené 
aj relikivie siedmich svätcov, ako 
aj relikvia nazaretského domče-

ka, v ktorom žila svätá rodina...
Osobitné slová uznania  Ing. 
A. Barcík adresoval žilinskému 
diecéznemu biskupovi Tomášovi 
Galisovi, ktorý výstavbu kaplnky 
priamo inicioval, pomáhal pri 
získavaní relikvií a pred dvomi 
rokmi predvídavo odobril  názov  
Skalného sanktuária Božieho mi-
losrdenstva na Butkove. 
Mons. Tomáš Galis ako hlavný ce-
lebrant potom novú kaplnku Bo-
žieho milosrdenstva slávnostne 
požehnal. V homílii slávnostnej 
svätej omše  pripomenul:
„V roku milosrdenstva sa nám 

odporúča, aby sme sa modlili, ale 
tiež aby sme putovali...Človek od 
prirodzenosti je “homo viator“, 
je pútnik, ktorý od narodenia 
po okamih smrti putuje...Môže 
byť pútnikom, ktorý pozná cieľ, 
ale môže byť aj „blúdiacim Ho-
lanďanom“, ktorý nevie kde ide 
a kam smeruje. To dôležitejšie 
pre nás je poznať kam. Keď pu-
tujeme na horu Butkov,  vieme 
prečo sem ideme. V blízkosti sú 
telesné ostatky, relikvie, sv. Ján 
Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej, 
ktorí sa pričinili, aby Božie milo-
srdenstvo  bolo tak prežívané a 



V tomto čísle “U nás” 
odborná spolupráca - Pavol Turza

Cez Európu sa tiahne hustá 
sieť pútnických miest, po 
ktorých putujú kresťania 
od východu na západ. Púte 
nemožno zaradiť iba medzi 
turizmus. Pútnické miesta 
sú miestami stretnutia Boha 
s človekom. Na pútnických 
miesta sa pretínajú Božie 
cesty milosti s cestami vie-
ry ľudí. V predchádzajúcich 
rokoch putovali pútnici zo 
stredného Považia za du-
chovným posilnením na 
rôzne vzdialené miesta. V 
ostatných rokoch vzniklo 
a naďalej sa dobudováva 
atraktívne pútnické miesto 
na hore Butkov. Miesto ob-
javili a postupne objavujú 
nielen pútnici zo vzdiale-
ných regiónov Slovenska, 
ale aj zo vzdialených štátov. 
Napríklad na duchovných 
slávnostiach na hore Butkov 
dňa 21. mája 2016 sa zúčast-
nili aj pútnici z Kanady.
Keďže pod istým organizač-
ným tlakom nedopatrením 
nedostal na záver slávnosti 
časový priestor na pozdra-
venie pútnikov od predsedu 
Združenia Slovákov žijúcich 
v zahraničí Rev. ThDr. Du-
šana Tillingera, PhD., evan-
jelického farára z Missouri, 
jeho príhovor uvádzame v 
našom časopise v plnom 
znení:

„Vaša eminencia pán 
diecézny biskup, ctené 
duchovenstvo, rehoľné 
sestričky, vážený pán ge-

tak napĺňané, že Boh chce byť 
voči nám milosrdný, no sami si 
nevieme poradiť, sami to nevie-
me zvládnuť... Ale práve tu nám 
dáva impulz Ján Pavol II, ktorý 
hovoril: „Nebojte sa. Akýkoľvek 
strach je dielom zlého, vy sa ne-
bojte, vy ste boží, vy ste svätí..“ 
Preto naše putovanie na ktoré-
koľvek pútnické miesto na svete 
je práve priblížením sa k tejto 
svätosti .Aby sme nabrali odvahu 
nebáť sa vlastných tieňov a ne-
báli sa tých strašiakov, ktoré nám 
– predovšetkým  v rôznych  sna-
hách zničiť vieru a rozbiť rodinu – 
podsúva tento svet,“ konštatoval 
hlavný celebrant.
Súčasťou slávnosti bola aj mod-
litba Korunky Božieho milosr-

denstva, pod vedením Kon-
gregácia sestier Matky Božieho 
milosrdenstva z Krakova. Výni-
močnosť chvíle znásobilo aj hu-
dobno-spevácke vystúpenie sú-
boru The Gospel Family z Novej 
Dubnice  so sólistom opery SND 
Ivanom Ožvátom. Predovšetkým 
ich spoločná interpretácia zná-
mej mariánskej piesne Kráľovná 
nebies zostane pre mnohých 
pútnikov nadlho nezabudnuteľ-
ným zážitkom.  V závere slávnosti 
správca farnosti v Ladcoch ThDr. 
Pavol Turza prečítal text pamät-
nej  listiny, ktorá bola podpísaná  
pri príležitosti požehnania novej  
kamennej svätyne pod otvore-
ným butkovským nebom.
Na Butkove bude v tomto Svä-

tom roku milosrdenstva ešte jed-
na podobná slávnosť. V sobotu 
17. septembra tam požehnajú aj 
novú prístupovú cestu do Skal-

Dôstojný stánok pre smädných pútnikov na Považí
nerálny riaditeľ Ing. Anton 
Barcík, drahí priatelia, bra-
tia a sestry v Kristu Ježiši!

Hneď na úvod mi dovoľte sr-
dečne vám poďakovať za po-
zvanie na toto milé stretnutie. 
Úprimne vás pozdravujem v 
mene svojom - ako predseda 
Združenia Slovákov žijúcich 
v zahraničí, a tiež aj menom 
môjho a vášho priateľa Rev. 
Dr. Dušana Tótha z Toronta v 
Kanade, ktorý si milo spríto-
mňuje stretnutie tu v „Kated-
rále na vrchu“ - ako toto mies-
to nazval pri svojej poslednej 
návšteve. Naši biblickí otco-
via už odpradávna stavali ol-
táre, obyčajne vybudované z 
kameňa. Boli to miesta kde sa 
stretávali dva svety – ten Boží 
s tým ľudským. Boli to miesta 
výmeny, vplyvu a komuniká-
cie lebo z Biblie vieme že Boh 
vždy odpovedal aktivite, kto-
rá sa diala pri oltári. - Po po-
tope Noah vybudoval oltár, 
na ktorom obetovával Bohu. 
Ked Boh pocítil arómu obety 
zamiloval si ju a odpovedal 
na jeho čin deklaráciou že už 
nikdy viac nezničí žiadnu živú 
bytosť tým že pošle na zem 
potopu. V období patriarchov 
sa oltáre stali pamätníkmi, 
ktoré mali ľuďom pripomínať 
miesta, kde sa človek stretol s 
Bohom. Abrahám vybudoval 
oltár medzi Aiom a Bethelom, 
kde sa utáboril a následne 
pravidelne obetovaval Bohu. 
Neskôr jeho vnuk Jakob sta-
via oltár po zápase s Bohom. 

Potom môžeme dokonca vi-
dieť celý izraelský národ ako 
po vstúpení do zasľúbenej 
zeme obetuje Bohu na oltári, 
ktorý práve postavil. Vyvrcho-
lením bol oltár, ktorý postavil 
Šalamún v jeruzalemskom 
chráme. Aj vy ste vytvorili 
dôstojný stánok pre smäd-
ných pútnikov a vyznávačov 
najväčšieho kráľovstva aké 
kedy existovalo - Kráľovstva 
Božieho. Popri monumentál-
nom kríži a  ďalších kresťan-
ských symboloch, ako aj pa-
mätníkoch verných svedkov a 
vyznávačov, je dnes slávnost-
nou posviackou pričlenená 
aj kaplnka Božieho milosr-
denstva. Na tomto mieste, 
blízko pri nebesiach, sa naša i 
budúce generácie budú môcť 
stretávať s Bohom - počúvať 
Jeho hlas a uisťovať sa o Jeho 
milosrdenstve a vernosti voči 
nám i všetkým ľuďom. Tu sa 
k nám Boh bude prihovárať 
svojim slovom lásky a náde-
je. Tu si bude môcť unavený 
pútnik oddýchnuť fyzicky i 
psychicky. Tu pod Kristovým 
krížom a v tejto kaplnke bude 
môcť odložiť svoje bremeno 
každodenných ťažkostí a pro-
blémov a utvrdiť sa o tom, že i 
v ňom má Boh zaľúbenie. Veď 
pre nás všetkých poslal svoj-
ho Syna na túto zem, aby zo-
mrel za naše hriechy a otvoril 
tak bránu večnosti pre tých, 
ktorí v neho veria a skladajú 
v ňom svoje nádeje. Ďakujem 
bratovi Ing. Antonovi Barcí-
kovi, generálnemu riaditeľovi 

ného sanktuária Božieho milosr-
denstva -  so 14-imi kamennými 
zastaveniami krížovej cesty.

Anton Barcík

Považskej Cementárne Ladce 
a jeho spolupracovníkom, za 
mohylu kríža i symboly na-
šej kresťanskej viery a služby, 
osadené v kameni. Nech pút-
nici tu v tejto kaplnke, dome 
modlitby, načerpajú síl do 
ďalšieho života. Želám si, aby 
toto miesto hlásalo celému 
okolitému svetu, že Kristus 
žije a bude žiť pre nás a budú-
ce pokolenia. 
Amen“

Na záver si dovolíme citovať 
vyjadrenie pútnika z ilav-
ského regiónu uverejnené v 
okresných novinách Obzor: 

„Klobúk dole pred ľuďmi, 
ktorí toto zariadili. Pocho-
dil som už všelijaké pút-
nické miesta, ale toto je 
zvláštny unikát.“

Nech je toto vyjadrenie po-
zvánkou na ďalšiu význam-
nú duchovnú udalosť na 
hore Butkov – Požehnanie 
krížovej cesty. Subjekty, 
ktoré prevzali záštitu nad 
Skalným sanktuáriom, tj. 
farnosti v Ladcoch a Beluši, 
Obecné úrady v Ladcoch a 
Beluši a Považská cementá-
reň, a. s. Ladce po dohode s 
biskupským úradom v Žiline 
požehnanie krížovej cesty 
naplánovali na 17. septem-
bra 2016.

Anton Barcík



Po prvý raz prišli na toto tradičné podu-
jatie, ktoré organizuje spoločnosť CEEC 
Research v spolupráci s Považskou ce-
mentárňou v Ladcoch, aj noví predsta-
vitelia Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja.
Rezortný šéf Roman Brecely pripome-
nul, že sa schádzajú v priaznivom ob-
dobí približne 10-percentného medzi-
ročného rastu stavebných výkonov na 
Slovensku. Za prioritu rezortu v oblasti 
budovania dopravnej infraštruktúry 
označil  dokončenie diaľnice D-1, vý-
stavbu diaľničného obchvatu Bratisla-
vy, ako aj obnovu rýchlostných ciest v 
regiónoch. Za ďalšiu prioritu považuje 
prijatie nového stavebného zákona, na-
koľko ten doterajší komplikuje život sta-
vebníkom, investorom a dôsledkom je 
aj vznik čiernych stavieb... No a rozbieha 
sa aj nová etapa zatepľovania domov a 
práve zvyšovanie energetickej efektív-
nosti stavieb bude ďalšou prioritou re-
zortu.
Zámery ministerstva doplnil aj štátny 
tajomník Arpád Érsek a nový generálny  
riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti 
Róbert Auxt.
„Tie objemy objednávok pre stavebníc-
tvo na najbližšie roky sa javia ako veľmi 
optimistické,“ konštatoval v diskusii ne-
stor medzi slovenskými stavebnými ma-
nažérmi - generálny riaditeľ Považskej 
cementárne v  Ladcoch -  Ing. Anton Bar-
cík. Pripomenul však aj možné úskalia. 
Pri veľkých objemoch stavebnej výroby 
bude aj pretlak ponuky stavebných ma-
teriálov zo zahraničia. A tu budú domáci 
výrobcovia týchto základných produk-
tov znevýhodnení vysokými nákladmi 
za ceny energie, ktoré musia na Sloven-
sku platiť...  „ A keď materiál dodáme v 
dohodnutom čase a kvalite, niektorí 
odberatelia si z nás naďalej robia ruko-
jemníkov, snažia sa dodatočne rokovať 
o znížení ceny a platby sa omeškávajú... 
Ak by sa všetci hráči na stavebnom trhu 
stali rovnocennými a dôstojnými part-
nermi, tak by tie nasledujúce štyri roky 
mohli byť dobré,“ 
konštatoval A. Barcík. str. 7  LZ 04 / 2016
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Stretnutie stavebných 
lídrov s vedením 
rezortu
Generálni riaditelia stavebných, pro-
jektových a  developerských spoloč-
ností sa 9. júna 2016 zišli v Bratislave 
na Stretnutí lídrov slovenského sta-
vebníctva. 

Považská cementáreň, a.s. privítala s uspokojením, že stavebná 
produkcia v tomto roku začala rásť. Dodávky cementu a betónu 
sú smerované hlavne na najväčšie stavby na Slovensku - na diaľ-
nice D1, D2, rýchlostnú cestu R2 a modernizáciu severného ťahu 
železnice. To spolu s ožívajúcimi ostatnými stavebnými aktivitami 
zabezpečuje odbyt. 
Upokojenie ekonomickej situácie umožnilo pristúpiť k výraznému 
zvýšeniu investícií. Najväčšou realizovanou investíciou Považskej 
cementárne je slinkové silo.

Silo, ktorého hlavná časť je vysoká 68 metrov má už vonkajšiu po-
dobu ako impozantná stavba - jedna z dominant cementárne.
Silo a jej ďalšie zložky zabezpečia kvalitu slinku, efektívnosť výro-
by. Občanov zaujal najmä fakt, že sa zníži prašnosť, teda investí-
cia bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Aj stavebné 
metódy, vzhľadom na zložitoť stavby sú neobvyklé, moderné, v 
bežnej praxi málo používané.
Slinkove silo plánujú dať do prevádzky v prvej polovici budúceho 
roka.

Impozantná a užitočná stavba

foto: Mgr. Miroslav Lipták



Záverečné učňovské skúšky

Slávnostné ukončenie školského roka

Tradičný zájazd

Odborné učilište internátne v Ladcoch organi-
zovalo v školskom roku 2015/2016 v zmysle vy-
hlášky MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných 
školách a podľa zákona o výchove a vzdelávaní 
záverečné skúšky v nasledovných odboroch:
stavebná výroba - murárske práce, stavebná vý-
roba - stavebné zámočníctvo, spracúvanie dre-
va - stolárska výroba, poľnohospodárska výroba 
- záhradníctvo (kvetinár, zeleninár, sadovník), 
služby a domáce práce, obchodná prevádzka - 
príprava jedál.
K záverečným učňovským skúškam (16.6. - pí-
somná a praktická časť, 17.6. - praktická časť a 
20.6.2016 - ústna časť) pristúpilo v tomto škol-
skom roku 31 úspešných absolventov tretieho 
ročníka našej školy, z toho 1 murár, 4 maliari, 4 
zámočníci, 3 stolári, 1 záhradník, 3 žiaci z odbo-
ru služby a domáce práce a 11 žiakov z odboru 
obchodná prevádzka a príprava jedál. Ďalší šty-
ria žiaci získali osvedčenie o zaučení.
Skúšobná komisia skonštatovala, že všetci ab-
solventi úspešne zvládli záverečné učňovské skúš-
ky a mohli tak prevziať svoje výučné listy z rúk 
triednych učiteľov. Na slávnostnom odovzdá-
vaní výučných listov starosta obce Ing. Jaroslav 
Koyš ocenil 7 najlepších absolventov vecným 
darom a jeden dostal vecnú odmenu od riadi-
teľa školy.

Na slávnostnom ukončení školského roka sme 
chválili i napomínali prvákov a druhákov. Z celko-
vého počtu 78 žiakov jedenásti prospeli s vyzna-
menaním, 8 žiakov prospelo veľmi dobre. Pochvalu 
riaditeľom školy si zaslúžili 3 žiaci a knižnú odmenu 
získalo osem žiakov. Špeciálnu odmenu rodičov-
ského združenia - strieborné náramky - získali dve 
najlepšie žiačky, ktoré prospeli s vyznamenaním s 
priemerom 1,0.

V dňoch 30. júna až 3. júla t.r. sa zamestnanci OUI už 
tradične vybrali na poznávaciu exkurziu, ktorá všetkých 
obohatila o nové poznatky. absolvovali trasu:
Ladce - Litomyšl - Adršpašské skály - Trutnov - Pec pod 
Snežkou - Snežka - Špindlerov Mlyn - Liberec - Drážďany 
- Hovorany - Ladce.                                      Mgr. M. Sňahničan

Z odborného učilišťa
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Ladce a Tunežice 40 rokov spolu
Rok 1976 prerušil takmer šesťstoročnú samostat-
nosť obcí Ladce a Tunežice. Viac-menej spoločný 
osud mali, keď patrili obe Košeckému hradu. Ma-
jitelia hradu a s nimi aj majitelia obcí sa menili dosť 
často. Obecná kronika ich sleduje od prvej písomnej 
zmienky, teda Tunežice od roku 1397 a Ladce od roku 
1472. Obe písomnosti sú darovacie listiny, teda obce 
jestvovali už dávno predtým. 
Obe až do roku 1976 žili ako samosprávne subjek-
ty vedľa seba bez väčších susedských problémov. 
Obe zažili svoj rozvoj po príchode šľachtického rodu 
Motešických, po výstavbe železnice a najmä vzniku 
cementárne. Najmä po roku 1918 v novej Českoslo-
venskej republike sa rovnako rozvíjal kultúrny a spo-
ločenský život. Vojnové roky zasiahli drastickejšie 
Ladce ako Tunežice. Povojnové roky boli priaznivejšie 
pre Ladce vo výstavbe bytov, infraštruktúre i kultúre. 
Po roku 1960 sa modernou stala integrácia obcí do 
väčších celkov. Argumentuje sa najmä ekonomic-
kými dôvodmi. V okrese Považská Bystrica sa táto 
územná reorganizácia uskutočňovala najmä v čase 
od roku 1960 po ďalšie dve desaťročia. 

Prvýkrát o zlúčení obcí Ladce a Tunežice rokovali 
poslanci v septembri 1967. V MNV Tunežice boli na 
to rôzne názory. Niektorí navrhovali zlúčenie Ladiec, 
Tunežíc a Košece so sídlom v Košeci. Napokon sa do-
hodli na tom, že integráciu celkom odmietli. 
22. a 23. októbra 1976 sa konali voľby do zastupi-
teľských orgánov. Teraz už spoločne pre Ladce aj 
Tunežice. Po voľbách sa zlúčili v jednu obec s miest-
nymi časťami Ladce a Tunežice. Počet poslancov sa 
stanovil podľa počtu obyvateľstva.
Do čelných funkcií boli zvolení:
František Zelík, predseda MNV (Ladce)
František Češko, podpredseda (Tunežice)
Miloš Košina, tajomník MNV
Historické vedomie zviazanosti so svojou obcou je v 
občanoch hlboko zakorenené. Aj po štyridsiatich ro-
koch niektorí nie sú istí, keď majú vyjadriť svoj názor 
na užitočnosť spojenia v roku 1976.
Treba vedieť, že integrácia obcí nie je „prežitkom so-
cializmu“. Dnes je tendencia rovnaká a záleží na tom, 
ako sa uplatňuje v praxi.



Rozvíjanie vedomostí matematickou súťažou Záver školského 
roka v ZŠ

1. školská športová olympiáda

Celú slávnosť sme otvorili sláv-
nostným zapálením olympij-
ského ohňa, ktorý priniesla 
naša bývalá žiačka Barborka 
Mikušková, dnes úspešná plav-
kyňa zo Športového gymnázia 
v Trenčíne. Po zahájení olympi-
ády sa na rad dostali tanečníci 
zo súkromnej ZUŠ Ladce a naše 
žiačky, ktoré predviedli náročné 
gymnastické prvky. Po nich sa 
prítomným predstavili mladí 
karatisti z Karate klubu Sokol 
Ilava, kynológovia z Beluše a 
DHZ Ladce. 
Oficiálnu časť ukončil krátky 
príhovor pani riaditeľky, ktorá 
zároveň odovzdala cenu víťazke 
minuloročnej súťaže o najkraj-
šie logo školy. Víťazkou sa stala 
žiačka 8. ročníka Mária Faturová 
a jej logo už zdobí všetky darče-
kové predmety. Všetci prítomní 
dostali pokyny k súťažiam a 
jednotlivým súťažným disciplí-
nam. Mohli sa zapojiť do šplhu, 
streľby zo vzduchovky, turnaja v 

V Základnej škole v Ladcoch, od 
marca do polovice júna prebie-
hala v druhom ročníku a 3. A trie-
de matematická súťaž, v rámci 
ktorej si žiaci rozvíjali nielen zá-
kladné matematické vedomosti, 
ale aj nadštandardné logické 
myslenie. Súťaž bola dobrovoľná. 
Pozostávala z dvoch základných 
častí - riešenia pracovných listov 
(PL) v domácom prostredí a písa-
nia testov (v škole, posledný týž-
deň v danom mesiaci). Žiaci zís-
kavali body za domácu prípravu 
- PL a za napísané testy v škole. 
Vyhodnotenie domácej prípravy 
(množstvo vypracovania PL)
Žiaci 2. A triedy (počet žiakov 14) 
vypracovali spolu 1 824 pracov-

Aj v ZŠ Ladce zavreli 30. júna 
t.r. brány školy slávnosťou, 
na ktorej vyhodnotili bohatý 
školský rok 2015 - 2016.
K hodnoteniu patrí aj kon-
coročná štatistika - bilancia 
úspechov i strát. 
Zo štatistiky sme sa dozve-
deli, že v škole bolo na konci 
školského roka 194 žiakov. 
Prospelo so samými jednot-
kami 48 žiakov, prospelo s 
vyznamenaním 77 žiakov. 31 
prospelo veľmi dobre a 59 
žiakov prospelo. Neprospeli 
3 žiaci (z matematiky, sloven-
ského jazyka a dejepisu).
Počet vymeškaných hodín v 
priemere na žiaka bol 35,31 
hodín. 
Starosta obce knižnou odme-
nou ocenil žiačky 9. ročníka 
Michaelu Váňovú a Pavlínu 
Liščákovú za reprezentáciu 
školy, vzorné správanie a vý-
borný prospech počas celej 
školskej dochádzky. 

Školský rok sa pomaly, ale isto blížil k 
svojmu záveru. Ešte skôr, ako sme sa 
s vysvedčeniami v rukách rozutekali 
na prázdniny, stretli sme sa 24. 6. pri 
1. školskej športovej olympiáde.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým našim priaznivcom, pomocníkom a sponzorom: starostovi obce Ing. Jaroslavovi Koyšovi, 
zamestnancom OÚ v Ladcoch, Daniele Dolinkovej - predsedkyni rady školy, Ivane Klobučníkovej - predsed-
níčke rodičovského združenia, Tatiane Kukuliašovej - riaditeľke MŠ, Mgr. Dagmar Kútnej - riaditeľke CPPPaP 
v Dubnici nad Váhom.  Kolektív našej školy ďakuje aj Petrovi Chovancovi, Dominikovi Koštialikovi, Jozefovi 
Záhradníkovi, Ferkovi Melišovi ml., Jánovi Fabovi, Jakubovi Machalovi za poskytnutie materiálnej, finančnej 
pomoci a pomoci pri organizovaní krúžkovej činnosti a aktivít v škole.               Mgr. Bronislava Majtánová, RŠ
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stolnom tenise, florbalu, streľby 
na kôš, volejbalu, prekážkovej 
dráhy a mnohých iných skve-
lých aktivít. Najlepší športovci 
v jednotlivých kategóriách boli 
po skončení súťaží odmenení 
diplomom a medailami. 
Pre usilovných športovcov bol 
pripravený guláš na posilnenie, 
ale i kávička a koláče na pose-
denie. V stánku so suvenírmi s 
logom našej školy si mohli hos-
tia zakúpiť drobné predmety na 
pamiatku. Kúpou tak pomohli 
nášim futbalistom, ktorí z naz-
bieraných peňazí dostanú nové 
dresy.
V závere patrí vďaka všetkým 
pedagogickým i nepedagogic-
kým zamestnancom, ktorí toto 
športové popoludnie pripravili. 
Usilovne pracovali na tom, aby 
sa prítomní počas 1. školskej 
športovej olympiády napriek 
horúcemu letnému dňu cítili 
dobre. Veríme, že to vyšlo.

Mgr. Š. Adamcová

ných listov.

Poradie jednotlivcov:
1. Samuel Král 415 PL
2. Natália Zubeková 398 PL
3. Nina Gančárová 184 PL

Umiestnenie jednotlivcov v testoch
1. Šimon Pravda
2, Matej Zubek
3. Natália Zubeková

Žiaci 3. A triedy (počet žiakov 13) 
vypracovali spolu 467 pracovných 
listov.
Poradie jednotlivcov a počet vy-
pracovania PL:
1. Jakub Koyš 136 PL
2. Zuzana Kušnierová 116 PL

3. Vanesa Faturíková 63 PL

Umiestnenie jednotlivcov v testoch:
1. Martin Koštialik
1. Jakub Koyš
2. Daniel Hošták
3. Jakub Faturík

Titul: „Múdra matematická hla-
vička“ získava:
Šimon Pravda (2.A), Jakub Koyš 
(3.A), Martin Koštialik (3.A)

Titul: „Aktívna matematická hla-
vička“ získava:
Samuel Král (2.A), Jakub Koyš (3.A)

Žiaci 2.B triedy sa umiestnili na-
sledovne:
1. Martin Mentel 31 PL
2. Cintia Izabela Mrvová 30 PL
3. Sára Kuniaková 9 PL

Cieľom súťaže bolo rozvíjať a 
prehlbovať matematické vedo-
mosti žiakov, čo táto súťaž aj spl-
nila. 
Výhercom a úspešným žiakom 
blahoželáme.
V budúcom školskom roku sa na Vás 

teší organizátorka súťaže
PaeDr. Mária Hatoková

foto: Mgr. Miroslav Lipták

foto: Mgr. Miroslav Lipták
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Už viac ako tri desaťročia poriadajú 
v Odbornom učilišti internátnom 
futbalový turnaj medzi jednotlivý-
mi učebnými odbormi. Turnaj sa 
hrá o Pohár riaditeľa školy. Z toho-
ročných bojov vyšli víťazne žiaci z 
odboru stavebný zámočník. 

Hodnotenie uplynulého ročníka

Rozpis majstrovských futbalových zápasov ročník jeseň 2016

Príprava na nový ročník

O pohár riaditeľa

V auguste štartujú futbalisti

Mužstvo dospelých odohralo 
na jar 15 majstrovských zápasov. 
Doma 4x zvíťazili, 2x prehrali a 1x 
remizovali. Naprázdno nevyšli ani 
na ihriskách svojich súperov, kde 
5x remizovali a 3x prehrali. Ich jarná 
bilancia je 15 zápasov, 4 víťazstvá, 6 
remíz a 5 prehier pri skóre 18 : 14. 
Na strelení 18 gólov sa podieľalo 
až 9 hráčov: 4x bol úspešný Lukáč, 
Martinka a Mokrička dali po 3, Eliaš 
a Ondrašík po 2 góly a po 1 prida-
li E. Mrážik, Kušík, Homér a Jakuš. 
Všetky jarné zápasy odohrala trojica 
Martinka, Lukáč, Štrbák. V konečnej 
tabuľke obsadili 7. miesto, keď v 30 
zápasoch zhodne po 10 x zvíťazili, 
remizovali aj prehrali. Získali 40 bo-
dov pri celkovom skóre 38 : 27. V 5. 
lige odohrali 9 sezónu. Najlepším 
strelcom bol Mokrička s 9 gólmi, za 
ním skončili Eliaš so 6, Martinka s 5 a 
E. Mrážik s Lukáčom dali po 4. Stre-
lecký účet si počas sezóny otvorilo 
až 13 hráčov. Na záver trochu šta-
tistiky: V tabuľkách zostavených zo 
zápasov odohraných doma a vonku 
obsadili zhodne 8. miesto. 
Doma 15 zápasov: 8 výhier, 4 remí-
zy, 3 prehry, skóre 28 : 7, 28 bodov. 
Vonku 15 zápasov: 2 výhry, 6 remíz, 
7 prehier, skóre 10 : 20, 12 bodov. 
Najviac zápasov odohral Martinka 
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Mužstvo dospelých začalo prípravu na 
novú sezónu 6.7. pod vedením trénera 
Jakuša. O zmenách v kádri je zatiaľ ho-
voriť predčasné. Máme záujem udržať 
hráčov (Štrbák, Oťahel, Krajčí, Lukáč a 
Ondrašík), ktorí boli na hosťovaní. Do 
prípravy by sa mali zapojiť Kvasnica a 
Haluska z dorastu a exkapitán F. Váň, 
ktorý je po operácii kolena. Potrebné 
bude nájsť náhradu na post stopéra za 
Homéra, ktorý je trénerom Borčíc a Pa-
gáča, ktorý pre zranenie odohral na jar 
len 5 zápasov. 
Počas letnej prípravy je naplánovaných 
5 prípravných zápasov. 10.7. remizovali 
s Trenčianskymi Stankovcami 1:1, 17.7. 
hrali v Dolných Kočkovciach, 20.7. v 
Novej Dubnici, 24.7. s Belušou, 27.7. s 
Dubnickou 19-stkou. V týždni pred sú-
ťažou 2.8. odohrali ešte zápas Slovnaft 
Cupu s Trenčianskými Stankovcami. 
Dorast trénuje pod vedením Jakuba 
Machalu a žiakov vedie p. Miroslav Ga-
raj.

Ing. F. Gach

29, o jeden menej Štrbák - ten sa k 
mužstvu pridal až v 3. kole.

Dorastenci v jarnej časti odohrali 14 
zápasov, v ktorých 2x zvíťazili a po 
6x remizovali a prehrali pri skóre 25 : 
46. V celkovej tabuľke 5. ligy dorastu 
skončili na 11. mieste so skóre 58 : 81 
a 31 bodmi. Najlepším strelcom muž-
stva a zároveň 6. najlepším v súťaži sa 
stal Martin Kvasnica s 27 gólmi. V mi-
nulej sezóne dal takisto 27 gólov. Za 
pozornosť stojí aj fakt, že Lukáš Češko 
odohral ako jediný hráč v súťaži všet-
ky stretnutia bez striedania. 

Žiaci v 12 jarných zýápasoch 10x zví-
ťazili a 2x ťahali za kratší koniec. Skó-
rovali 65x a súperi im strelili 12 gólov. 
V celkovej tabuľke im s 51 bodmi za 
17 víťazstiev a 7 prehier pri skóre 107 
: 42 patrí 4. miesto. Najlepšími strelca-
mi bola dvojica M. Adamec a Bratina, 
ktorí dali zhodne po 19 gólov, za nimi 
nasleduje Halúska, ktorý dal 15 gó-
lov. Ako sme spomínali v poslednom 
čísle LZ, do bojov o body nastúpili aj 
prípravkári, ktorí odohrali 12 zápa-
sov s bilanciou 2 víťazstvá, 1 remíza 
a 9 prehier. So skóre 19 : 52 obsadi-
li 6. miesto zo siedmich. Najlepšími 
strelcami boli Koyš so 6 a Homola s 5 
gólmi.                                           Ing. F. Gach

Turnaj cementárov
Pri príležitosti dňa stavbárov sa konal 
tradičný futbalový turnaj zamestnan-
cov. V úvodnom stretnutí nastúpili 
proti sebe Lom a Raj-Bal družstvo zlo-
žené z pracovníkov opravovne RAJ a 
baliarne. Stretnutie sa skončilo 1:4. 
V druhom zápase si finále vybojovalo 
družstvo Údržby po víťazstve 2:1 nad 
družstvom Výroby. V súboji o tretie 
miesto zvíťazila Výroba nad Lomom 
8:2 a vo finále Údržba zdolala Raj-Bal 
12:4.

Ing. F.Gach


