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Dom kultúry sa dočká obnovy

80 rokov slúži ľuďom
Na aprílovom a májovom zasadaní 
obecného zastupiteľstva poslanci pre-
rokovali viacero opatrení z oblasti sociá-
lnej, finančno-hospodárskej, životného 
prostredia, školstva a výstavby obce. 
(2. – 3. strana)

Dielo výstavby kanalizácie a obecného 
vodovodu vstupuje do konečného štá-
dia. Po prvom zapojení do siete (rodina 
Milana Gajdošíka v Horných Ladcoch) 
nasledujú ďalšie. Dodržte postup tak, 
ako o ňom píšeme. (3. strana)

Separovaný zber odpadu je proces mno-
hoproblémový. Ako ho rieši obec a jeho 
komisia životného prostredia píšeme v 
tomto čísle Ladeckých zvestí. 

Súkromná základná umelecká škola po 
roku činnosti v Ladcoch úspešne pôsobí 
v tvorivej činnosti detí. Potvrdili to aj 
na tanečnej súťaži 15. mája t.r. v Dome 
kultúry Ladce. 

Pred 80 rokmi dali do prevádzky prvú 
väčšiu vodnú elektráreň na Slovensku. 
Bol to signál na totálne skrotenie Váhu 
a začiatok prinútenia sily jeho vôd slúžiť 
človeku. Ladčania sú hrdí na toto prven-
stvo. (4. – 5. strana)

Učitelia Materskej a Základnej školy sa 
pri príležitosti Dňa učiteľov 30. marca 
t.r. stretli v obradnej miestnosti obec-
ného úradu s vedením obce. Učitelia – 
dôchodcovia prevzali Pamätné plakety 
obce. (6. strana)

Dňa 21. mája t.r. za veľkej účasti veria-
cich v areáli Skalného sanktuária na But-
kove požehnali novovybudovanú kapln-
ku Božieho milosrdenstva.

4. ročník súťaže vo varení gulášu Ladec-
ký kotlík privítal 14 družstiev a stovky 
dobre sa baviacich divákov. Najlepší gu-
láš uvarilo družstvo z Ladiec. (7. strana)

Rybári hodnotili činnosť Slovenského 
rybárskeho zväzu a usporiadali preteky 
v love rýb udicou pre deti v Tunežiciach a 
pre dospelých v Ilave. (8. strana)

Stolní tenisti dosiahli v ligovej súťaži his-
toricky najlepšie umiestnenie. V 4. lige 
skončili na 2. mieste, postúpili do tretej 
ligy, siedmu ligu vyhrali. (10. strana)

Nie je bežné, aby dvaapoltisícová obec mala vo svojej histórii dve takéto prvenstvá. 
Pred osemdesiatimi rokmi sa vodným dielom v Ladcoch začala veľkolepá výstavba 23 vodných 
zdrží, priehrad a elektrární na 367 kilometrovom Váhu. 
Vieme, že Váh od 13. storočia využívali na splavovanie dreva. Od 15. storočia sa využívala sila riek 
na poháňanie píl, mlynov, čerpadiel v baniach a hámrov. V ďalších storočiach k týmto spôsobom 
využívania vodnej sily nič nové nepribudlo. Až po vzniku Československa, konkrétne 22. júla 
1919, schválilo Národné zhromaždenie zákon o sústavnej elektrifikácii štátu. Budovanie elek-
trární prevzal štát. Na Slovensku sa tento historický krok technického pokroku začal v Ladcoch. 
Urobte si prechádzku k obdivuhodnej stavbe našich predkov, ktorá aj po osem desaťročiach plní 
to, na čo bola postavená: slúžiť ľuďom.

LADECKÉ ZVESTI

Navrhované riešenie zateplenia nášho 
Domu kultúry, predstavuje výraznú mo-
dernizáciu a energetickú optimalizáciu 
jestvujúcej budovy, t.j. hlavne teplo-tech-
nicky nevyhovujúcich konštrukcií ob-
jektu. Samotná rekonštrukcia pozostáva 
predovšetkým z úprav zabezpečujúcich 
úsporu tepelnej energie, tomu následne 

Obec Ladce v minulom roku pripravila 
v spolupráci s projekčnou spoločnosťou 
PIO Keramoprojekt Trenčín projektovú 
dokumentáciu na zníženie energetickej 
náročnosti nášho Domu kultúry. 

Dva mesiace v Ladcoch

Obec Ladce má dve slovenské prvenstvá: v roku 1989 postavili prvú továreň na výrobu 
portlandského cementu a v roku 1936 dali do prevádzky prvú slovenskú vodnú elektrá-
reň takýchto rozmerov. 

prepracovaný systém vykurovania a prislúcha-
júca nevyhnutne nadväzujúca časť vzdu-
chotechniky, elektroinštalácie, uzemnenia 
a bleskozvodu, plynoinštalácie a regulácia 
súvisiaca s daným riešením modernizácie a 
energetickej optimalizácie.
V januári 2016 sme spracovali žiadosť na 
Ministerstvo životného prostredia o nená-
vratný finančný príspevok na rekonštrukciu 
Domu kultúry a v dnešných dňoch sme ob-
držali list s kladnou odpoveďou. To zname-
ná, že obec bola úspešná a budeme môcť 
zrekonštruovať náš Dom kultúry. Prinesie to 
určité obmedzenia, opäť „trochu“ neporiad-
ku v našej obci, ale verím, že po ukončení re-
konštrukčných prác, ktoré sú plánované až 
do konca roku 2017, sa budeme môcť tešiť z 
nášho vynoveného Domu kultúry.
Finančný príspevok nám schválili do výšky 
1 216 433,03 €. V súčasnej dobe prebie-
ha výberové konanie, ktoré určí realizátora 
stavby ako aj konečnú výšku rekonštrukč-
ných prác.                  Ing. J. Koyš, starosta obce
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Život  v  obci

Jakub Ďurovec
Alisa Pištová

Layla Imrichová

Blahoželáme rodičom, deťom 
prajeme zdravé a šťastné detstvo.

Jolana Mináriková (84 r.)
Emília Mináriková (77 r.)

Helena Horká (75 r.)
Jozef Čemeš (82 r.)

Emília Šipková (67 r.)

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

85 rokov
Emília Belková (5. jún 1931)
Anna Beňová (17. jún 1931)

80 rokov
Jozef Šimon (9. júla 1936)

25. výročie sobáša
Roman Šedík a Ľubica, rode-
ná Púčková (11. júla 1991)

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

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zasadalo 14. apríla 2016 
za prítomnosti starostu obce, 8 poslancov a ďalších hostí.

Zbory pre občianske 
záležitosti sa už viac 
ako šesť desaťročí  
starajú o prehlbova-
nie medziľudských 
vzťahov občanov. 

V hlavnej časti rokovania si vypočuli správu hlavnej kontrolór-
ky obce o vykonaných a prebiehajúcich kontrolách.
Ing. Monika Števanková informovala o vypracovaní Komu-
nitného plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 – 
2020. Plán bol uverejnený na úradných tabuliach a na webo-
vej stránke obce. Poslanci predložený plán schválili. 
Potom obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Pre-
vádzkový poriadok multifunkčného ihriska v areáli TJ Tatran 
cementáreň. Poslanci zobrali na vedomie správu referentky 
obecného úradu Aleny Suchárovej o nedoplatkoch na miest-
nych daniach a uložili jej vystaviť neplatičom platobné príka-
zy. Obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatný nájom Domu 
kultúry na rok 2016 pre Základnú školu v Ladcoch.
Bezplatný nájom schválili aj Súkromnej základnej umeleckej 
škole na deň 15. mája 2016 pre konanie súťažnej prehliadky. 
V bode rokovania „rôzne“ vystúpila referentka obecného za-
stupiteľstva Mgr. Dáša Šeligová, ktorá informovala poslancov 
o realizácii a príprave projektov v pláne obce. Menovite o 
projektoch: Komplexná modernizácia a energetická optima-
lizácia DK. Stredisko triedeného zberu Ladce. Rekonštrukcia 
ulíc Janka Kráľa a Záhradná. Výstavba multifunkčného ihris-
ka. Spracovanie územného plánu obce. Obnova kultúrnych 
pamiatok. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komu-
nálneho odpadu v Ladcoch. Komplexná modernizácia verej-
ného osvetlenia. Náučný turistický chodník na vrch Butkov. 
Garáže obecného úradu. Partnerstvo – cezhraničná spoluprá-
ca. Kamerový systém proti kriminalite v obci. Rekonštrukcia 
telocvične. Výmena okien v ZŠ – školský klub. Modernizácia 
obecnej knižnice. Zlepšenie dostupnosti triedeného zberu 
odpadu. Vybudovanie detského parku v časti Tunežice. 
Poslanci Bohumil Turza, Mgr. Beata Kolenová, Dominik Koštia-
lik a Ing. Monika Števanková upozornili na nebezpečné mies-
ta na cestách. B. Turza okrem toho upozornil na parkovanie 
aut obyvateľov bytoviek na parkovisku pred novým obcho-
dom potravín. Mgr. B. Kolenová chcela informáciu o konečnej 
úprave hlavnej cesty cez Tunežice. Ing. M. Števanková upozor-
nila na možnosť zapojiť sa na financovanie z Nadácie VÚB. Po-
slankyňa Gabriela Melicherová upozornila na nutnosť opravy 
autobusovej zastávky v Tunežiciach. Starosta obce predložil 
poslancom návrh na riešenie premiestnenia garáží a humna 
obecného úradu do priestoru pri zadnom vstupe k šatniam 
ihriska TJ Tatran cementáreň Ladce.

Ladčiansky ZPOZ za 
tie roky pripravil stov-
ky podujatí, na ktoré 
ich účastníci dodnes v 
dobrom spomínajú. 
Jednou z nich bolo aj 
uvítanie do života detí 
narodených v posled-
nom období. Slávnosť 
sa konala 27. mája t.r. 
v obradnej miestnosti 
obecného úradu. Pre 
deti s rodičmi pripra-
vili kultúrny program 
deti z Materskej školy. 
Báseň predniesla A. 
Hudáková a slávnost-
ný príhovor mal člen 
Zboru pre občian-
ske záležitosti Marián 
Justh. 
Na záver rodičia dosta-
li od zástupcu starostu 
Dominika Koštialika 
kvety a deti darčeky. 
Vítame nových ob-
čiankov v spoločen-
stve obce, rodičom 
prajeme zdravé, múd-
re a životaschopné 
deti i veľa radosti pri 
ich výchove. 

Narodené deti

Opustili nás

Jubilanti
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Zasadanie obecného 
zastupiteľstva v apríli

15. apríla t.r. sa žiaci Základnej 
školy pod vedením svojich pe-
dagógov, ako každý rok, zapo-
jili do akcie poriadanej Ligou 
proti rakovine – Dňa narcisov. 
Do zbierky na pomoc postih-
nutým touto zákernou cho-

Pripomenuli si 
historické dni

Deň 
narcisov

robou urobili zbierku v škole 
i medzi občanmi. Dobrovoľ-
níčky, ktoré zbierali príspevky 
a rozdávali symbol pomoci 
narcis, boli žiačky 8. ročníka S. 
Hoštáková, V. Hodoníková, L. 
Gábelová a druháčky Ganča-
rová a Koštialiková. 
Z Ladiec na pomoc postihnu-
tým rakovinou odoslali 295 
eur. V rámci Slovenska to bol 
už 20. ročník tejto humánnej 
akcie.

Koniec apríla 1945 bol pre Lad-
čanov obdobím radosti z oslobo-
denia obce, ale i časom smútku 
nad devätnásť nacistami zavraž-
dených rukojemníkov. To všetko 
si pripomenula stovka občanov 
29. apríla t.r. pri pomníku obeti-
am druhej svetovej vojny. Histo-
rické dni pripomenul v príhovore 
starosta obce Ing. Jaroslav Koyš a 
obrátil sa najmä na mládež, aby 
nezabúdala na časy, keď vládol 
teror a boj a aby bojovala proti 
akýmkoľvek prejavom fašizmu. 
Vence k pomníku položili zástup-
covia obce a predstavitelia Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov. Na slávnosti účinko-
vala dychová hudba Ladčanka. 

Uvítali novona-
rodené deti



Život  v  obci

Otázka životného prostredia, osobitne práca s odpadmi, začala aj v Lad-
coch byť veľmi aktuálna. 

Systém triedenia základných druhov odpadov – papier, plasty, sklo a 
kov od 1.7.2016 a nové VZN o odpadoch

Projekt – „kompostéry“ z Envirofondu

Rozbehli sa niektoré projekty, najmä v 
oblasti separovaného zberu. Je to otáz-
ka nielen organizačná, ale najmä otázka 
financií – a tie sú vždy problémom. Ako 
obec tieto problémy rieši nás informo-
vala poslankyňa a predsedníčka komisie 
životného prostredia Ing. Monika Šte-
vanková. 
V minulom roku Obec Ladce požiadala 
Recyklačný fond (RF) o finančné pro-
striedky na nákup nádob na triedenie 
odpadov. RF našej žiadosti čiastočne 
vyhovel. Neposkytol nám však schvále-
nú sumu, ale v jej výške schválil počet a 

Osem poslancov sa zišlo na za-
sadaní obecného zastupiteľstva 
18. mája 2016. Okrem oficiál-
nych bodov na začiatku porady 
prerokovali čerpanie rozpočtu za 
1. štvrťrok 2016 a jeho úpravu na 
rok 2016. 
Na rad potom prišli Všeobec-
ne záväzné nariadenia z oblasti 
školstva, ktoré predložila refe-
rentka obecného úradu Bc. S. 
Suranová: 
- VZN o výške príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v mater-
skej škole, v školskom klube a v 
školskej jedálni. 
- VZN o mieste a čase zápisu die-
ťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. Ter-
mín sa určil od 1. do 30. apríla. 
- VZN, ktorým sa určuje výška 
finančných prostriedkov na pre-
vádzku a mzdy na dieťa mater-
skej školy a školského zariadenia. 
Výška koeficientu v obci sa zvýši 
z 66,06 na 71,11 eura.
Na žiadosť riaditeľa Súkromnej 
základnej školy v Ladcoch Miro-
slava Muntága schválilo obecné 
zastupiteľstvo zriadenie eloko-
vaného pracoviska tejto školy v 
odbore tanec v Základnej škole 
v Pruskom.
Firma AE Group, s.r.o. Piešťany 
predložila návrh modernizácie 
verejného osvetlenia formou 
koncesie s dĺžkou koncesie na 15 
rokov. Poslanci návrh schválili.
Potom obecné zastupiteľstvo 
schválilo predloženie žiadosti 
projektu „Zhodnocovanie bio-
logicky rozložiteľného odpadu 
v obci Ladce“. Obec by získala 
traktor s príslušenstvom, vlečku 
a drvič. 
Starosta obce informoval po-
slancov o správe výsledku odvo-
lacieho konania v súdnom spore, 
v ktorom JURISINVEST, advokát-
ska kancelária, v.o.s., Bratislava 
zastupuje obec Ladce na základe 

Spoločnosť Váhostav spolu s Považskou vodárenskou spoločno-
sťou dokončujú projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd v okrese Ilava. Podľa posledných správ 
by mali byť ukončené všetky práce do konca júna 2016. Zároveň  
by sa mali odstrániť nedostatky na prípojkách i škody na majet-
koch občanov, ktoré si nahlásili ako škody spôsobené spoločno-
sťou, ktorá stavbu realizovala. 
Zároveň už mnohí dostali od Považskej vodárenskej spoločnosti 
list, v ktorej vás žiadajú, aby ste do 90 dní podali žiadosť o pripo-
jenie na kanalizačnú prípojku. Podobne je to aj s pripojením na 
vodu. Na Obecnom úrade alebo priamo v Považskej vodáren-
skej spoločnosti v Beluši u Ing. Lagina alebo p. Prekopa si môžu 
vyzdvihnúť  žiadosti všetci tí, ktorí majú záujem o pripojenie sa 
na vodovod. Na základe žiadosti vaše domácnosti pripoja.

Prečo máme po obci rozložené iba žlté 
nádoby na plasty?
Schválené nádoby obec obdržala už 
koncom apríla t.r.. Zberná spoločnosť 
Marius Pedersen nám bude vývoz tých-
to nádob zabezpečovať až od 1.7.2016. 
Pre nedostatok skladového priestoru pre 
nové nádoby sa obec rozhodla rozmiest-
niť po obci – najmä v častiach, kde sa 
nachádzajú bytové domy, školy – ná-
doby na plasty, o ktorých vývoz sa do 
1.7.2016 starajú pracovníci OÚ.
Od 1.7.2016 vstupuje do zmluvného 
vzťahu obec Ladce – Marius Pedersen  
aj tretia strana – Envipack (organizácia 
zodpovednosti výrobcov – OZV). Envi-
pack by mal obci uhrádzať náklady na 
triedenie základných druhov odpadov 
podľa doterajšieho systému triedenia – 
vrecový zber, zber cez Zberný dvor – bez 
nádob. Občania teda môžu naďalej vyu-

Naša žiadosť o „kompostéry“ z En-
virofondu, podaná na jeseň 2015, 
je v poradí. Čaká sa na pridelenie 
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Májové rokovanie poslancov

Riešime kardinálnu otázku: odpady

Práce na výstavbe kanalizácie a 
vodovodu finišujú

druh nádob. Obec Ladce nemala mož-
nosť spolurozhodovať ani o počte a ani 
o druhu nádob. Inak by sme namiesto 
schváleného veľkokapacitného kontaj-
nera žiadali iné nádoby napr. na papier, 
kov, ktoré nám schválené neboli. 
Kontajnery na separovaný odpad sme 
žiadali pre všetky druhy takto (v zátvor-
ke počet schválených kusov): na plasty 
44 kusov (38), na sklo 22 (25), na papier 
4 (0), na kov 9 (0), veľkokapacitný kon-
tajner 5 m3 1 (1), kontajnery sme žiadali 
v sume 38 000 eur, schválili nám 26 000 
eur. 

Komisia životného prostredia v zložení Ing. Monika Števanko-
vá, Alena Suchárová, Ľubica Šedíková a prizvaní dobrovoľní 
pracovníci je poradný orgán obecného zastupiteľstva. Zao-
berá sa otázkami ochrany, starostlivosti a tvorby životného 
prostredia. Komisia posudzuje žiadosti o výrub stromov a ná-
hradnú výsadbu, vypracúva a dopĺňa VZN v súvislosti so zme-
nami v legislatíve, vydáva stanoviská k určeniu výšky poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, rieši prípady 
neplatičov. Podieľa sa na príprave podkladov pre vypracovanie 
projektov. Hlavným strategickým cieľom komisie je optimálne 
nastavenie systému triedených odpadov v našej obci.

Aktívna komisia životného prostredia

žívať zber odpadu tak, ako bolo doteraz. 
Všetky strany sa dohodli, že časti obce – 
bytové domy, školy – sú a budú posilne-
né o 38 ks žltých 1 100 l kontajnerov na 
plasty a po celej obci bude rozmiestne-
ných 25 ks zelených 1 100 l kontajnerov 
na sklo. Nádoby na papier (10 ks 1 100 l 
kontajnery) a kov (10 ks 1 100 l kon-
tajnery) budú predmetom rokovaní až 
po 1.7.2016. Obstaranie týchto nádob 
má byť totiž v réžii OZV Envipack. Obec 
pristúpila na rozmiestnenie nádob 
najmä pri „bytovkách“, pretože tieto 
nedisponujú dostatočným priestorom 
na uskladnenie triedených odpadov ako 
rodinné domy a Envipack nám nákup 
ďalších nádob zatiaľ neschválil.
OÚ Ladce pripravuje i nové VZN o odpa-
doch platné od 1.7.2016, kde bude za-
pracovaný i zber plastov a skla do nádob 
ako i frekvencia ich vývozu.

plnomocenstva, v právnej veci 
BK INVEST s.r.o. (navrhovateľ) 
proti TEKOSS – Adrián Bednárik 
(odporca) a Obec Ladce (odpor-
ca 2) vedenej na Krajskom súde 
v Banskej Bystrici o zaplatenie 
419 350,96 eur s prísl. Prvostup-
ňový súd priznal navrhovateľovi 
uplatnený nárok voči obci od-
porcovi 1 a v plnom rozsahu za-
mietol žalobu voči odporcovi 2, 
teda voči obci Ladce. Na základe 
odvolania navrhovateľa bol spis 
postúpený Najvyššiemu súdu 
SR, ktorý rozhodol tak, že v navr-
hovateľom napadnutej časti po-
tvrdil rozsudok Krajského súdu v 
Banskej Bystrici z 27.8.2013, čím 
potvrdil zamietnutie žaloby voči 
obci Ladce. 
Poslanci zobrali na vedomie žia-
dosť občanov na Hviezdoslavo-
vej ulici (za obchodom AMV) o 
predĺženie kanalizácie. 
Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo prevod bytu č. 5 v Záhradnej 
ulici č. 157 nájomcovi Antonovi 
Podmanincovi a manželke Mag-
daléne. 
V bode „Pripomienky a návrhy“ 
vystúpili takmer všetci poslan-
ci. Základnou otázkou, ktorej sa 
všetci venovali, bol stav ulíc – ciest. 
Starosta na ne odpovedal, že sa 
pripraví projektová dokumen-
tácia na opravu ulíc Vážska (ZŠ), 
Kukučínova, chodník do Tunežíc 
(okolo hlavnej cesty), Bottova, 
Záhradná, Ľ. Štúra (za IBV), P. 
Koyša (pri Bialoňovi). V prípade, 
že obec bude mať dostatok fi-
nančných prostriedkov, budú sa 
ulice rekonštruovať v poradí, ako 
rozhodne obecné zastupiteľstvo. 
Na záver starosta oznámil po-
slancom správu o poskytnutí 
obci Ladce dotácie 1 216 433,03 
eur na Modernizáciu a energetic-
kú optimalizáciu Domu kultúry v 
Ladcoch.

ďalšieho balíka finančných pros-
triedkov. 

Ing. Monika Števanková



str. 4   LZ 03 / 2016

Ladčania a Tunežiča-
nia rovnako ako oby-
vatelia susedných obcí 
sa konkrétne o sile a 
užitočnosti elektrickej 
energie dozvedeli až 
po výstavbe cementár-
ne a potom po zavede-
ní elektriny do obce na 
začiatku dvadsiatych 
rokov. O výrobe tohto 
pomocníka človeka po-

V rokoch 1926, 1928 a 1929 postihla obec Ladce, 
Tunežice, Košecu a ďalšie obce pri Váhu povodeň 
značného rozsahu. Škody prinútili kompetentných 
zamyslieť sa nad opatreniami v podobe budovania 
hrádzí od Púchova po Trenčiansku Teplú. Myšlienku 
presadzoval aj Referát verejných prác v Bratislave. 
Ale náklady mali niesť aj obce (Ladce 200 tisíc, Tune-
žice 50 tisíc korún). To v obciach pri Váhu neprešlo. 
Organizovali sa rôzne deputácie do Bratislavy (z La-
diec v r. 1926), ktorým sa dostávalo sľubov, uistení, 
termínov, ale nijaké konkrétne opatrenia. 

Hať – zdrž v Dolných Kočkovciach
Prívodný kanál, odpadový kanál
Dĺžka prívodného kanála je 5 945 m, odpadového ka-
nála 2 200 m. Práce na kanáloch sa začali v septembri 
1933 a ukončili v roku 1935. Celkový využívaný úsek 
od Púchova po Tunežice je 11,2 km. Odpadový kanál 
bol zapustený do Váhu pri Tunežiciach až do roku 
1946, keď dokončili vodné dielo v Ilave. Elektráreň 
(hydrocentrála, plťová komora, rozvodňa)

Pre našu obec sa hrá-
dza stala neaktuálnou 
v roku 1930, keď sa za-
čalo projektovať vod-
né dielo v Ladcoch, 
ktoré vyriešilo ochra-
nu pred povodňami 
od Púchova, po Tune-
žice, výrobu elektriny 
a čiastočne aj neza-
mestnanosť v regióne. 
Podľa projektu vodné Obec Ladce oznamuje záujemcov, že od 01.06.2016 je v nájomnej by-

tovke na Ulici Ľudovíta Štúra 598, Ladce voľný trojizbový byt (obývač-
ka spojená s kuchynským kútom, spálňa a detská izba) o rozlohe 64,90 
m2. Výška nájmu predstavuje čiastku 204,43 eur na mesiac. Výška zá-
loh na energie je približne 100,00 eur na mesiac (závisí od počtu osôb 
v domácnosti). Energie (vodné, stočné, teplo) sú zúčtované raz ročne 
podľa skutočne nameranej spotreby v byte. Okrem toho si nájomca 
individuálne prihlasuje odber elektrickej energie v byte (pri podpise 
nájomnej zmluvy prihlásením nového odberateľa).
Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy je zdokladovanie čisté-
ho príjmu žiadateľa o nájomný byt a všetkých spolubývajúcich osôb za 
rok 2015. Bližšie informácie na telefónnom čísle 042 3214 205 alebo 
priamo na Obecnom úrade Ladce u Bc. S. Suranovej.

Získali jedno tretie a dve dru-
hé miesta. O práci školy nás 
informoval jej riaditeľ Miro-
slav Muntág, Dis. art.
Škola vznikla 1. septembra 
2015 s vyučovaním v taneč-
nom odbore. Deti sa pod 
vedením pani učiteľky Márie 
Matušovej, absolventky ta-
nečného konzervatória, učia 
základom gymnastiky, bale-
tu a tanečnej prípravy. Spolu 

Na slávnosti sa okrem ladčianskych členov zúčastnili aj hostia z družobných organi-
zácií Sverepec, Lúky, Púchov, Beluša, Košecké Podhradie, Ilava, Dubnica nad Váhom, 
Nová Dubnica – celkom 160 účastníkov. 
Stretnutie sa páčilo, návštevníci sa dobre bavili pri hudbe z Nemšovej pod vedením 
Petra Holbu.
Výbor SZZP ďakuje všetkým, ktorí sa o zdarný priebehu zaslúžili. Najmä sponzorom: 
Obecný úrad Ladce, Považská cementáreň, a.s., Ladce, ZO – IOZ pri PCLA, JAPEKS, 
s.r.o., Mochovce, Pohostinstvo Centrik, AVON – Justová, Kozmetický salón Dena, Kve-
tinárstvo Timea, AMV potraviny, Záhradkárske potreby, LADEVITA – lekáreň, Poštový 
úrad, Domáce potreby Ilava, Drogéria Ladce, Reštaurácia Kopyto, Dámske a pánske 
kaderníctvo Beluša, Anna Šeptáková – členka, členovia ZO SZZP v Ladcoch.
Dňa 24. júna t.r. sa 12 členov organizácie zúčastní na VIII. ročníku Športových hier 
zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých v Dolných Kočkovciach, ktorých 
usporiadateľom je ZO Púchov a OR Ilava.                                     Milan Rafaj, predseda ZO  

15. mája t.r. sa v Dome kultúry Ladce konala veľká tanečná 
súťaž, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci tanečného odboru na-
šej Súkromnej základnej umeleckej školy.

20. mája usporiadali v Dome kultúry Ladce kultúrno-spolo-
čenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek.

80 rokov Vodnej elektrárne v Ladcoch

Povodne v dvadsiatych rokoch

Objekty vodného diela

Projektovanie vodného diela

Život  v  obci

Súkromná ZUŠ Ladce

Vydarená akcia SZZP

PRVÁ NA SLOVENSKU

mocou vodného toku 
sa mali dozvedieť až v 
prvej tretine dvadsiate-
ho storočia. Rieku Váh 
chápali predchádzajúce 
generácie ako zdroj rýb, 
dopravnú cestu pre plte 
a najmä nebezpečie, 
ktoré ich každoročne 
navštevovalo v podobe 
zatopených polí a občas 
i dediny.

dielo okrem energetic-
kého využitia muselo 
zabezpečiť odtok veľ-
kých vôd Váhu, plavbu 
pltí, ťah rýb, plavbu 
1 000 tonových lodí. 
Dielo projektovalo 
Ministerstvo dopra-
vy a verejných prác v 
Prahe. Investorom bol 
Krajinský úrad v Brati-
slave. 

40 detí je rozdelených podľa 
veku do troch skupín, kde 
okrem povinných predmetov 
tanečnej prípravy nacvičujú 
choreografie v štýle show 
dance. Okrem prezentácie v 
Ladcoch vystupovali so svo-
jím programom aj v Hornej 
Súči. Škola sa od septembra 
rozšíri o elokované pracovis-
ko v Pruskom, ako o tom pí-
šeme na inom mieste. 
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Na stavbe sa použilo 
na tú dobu nesmier-
ne množstvo materiálu 
– železa, betónu, dre-
va, kameňa. Robotníci 
a technici odpracovali 
takmer 1 300 000 pra-
covných zmien. Najviac 
pracovníkov bolo v roku 
1935, viac ako 2 tisíc. 
Na stavbe pracovalo 
množstvo strojov, i ta-
kých, ktoré Ladčania 
dovtedy nevideli: betó-
novacie stroje, finišéry, 
kompresory, injekčné 
súpravy. Na 45 km dlhej 

Občania - bežne po tých 
osemdesiat rokov - naj-
viac vnímali prívodný 
a odpadový kanál. Asi 
preto, lebo museli ce-
zeň prechádzať, keď sa 
chceli dostať do tejto 
časti chotára, potom do 
družstevného dvora, na 

Prvým nájomníkom ladčianskej elektrárne boli Spo-
jené elektrárne severozápadného Slovenska, úč. 
spol. Žilina. Správcom bol menovaný Ing. Emil Lau-
ner (na obrázku). Dozorom nad stavbou a potom 

Technika a ľudské ruky

Súputníci: Váh a kanál

Prevádzka elektrárne

Pr vá na S lovensku

Záujemcovia o ďalšie podrobnosti z výstavby a 
prevádzky Vodnej elektrárne v Ladcoch ich nájdu v 
obecnej kronike na www.ladce.sk

úzkokoľajke sa pohybo-
valo 33 lokomotív a 800 
prepravných vozíkov. 
Bágre a iné stroje boli 
takmer všetky na paru. 
Dohoda medzi inves-
torom (štát) a staveb-
níkom určovala počet 
strojov, aby sa zachoval 
čím väčší počet zamest-
naných robotníkov (v 
rámci boja s nezamest-
nanosťou). Obrovské čís-
la dosiahla aj spotreba 
energie – elektrickej, uh-
lia, benzínu, nafty, oleja. 

tunežické rybníky, alebo 
keď si pri pomaly tečúcej 
vode sadali s udicou. 
Časť Ladiec a Tunežíc cí-
tila prítomnosť kanála, 
keď ho vypustili, kontro-
lovali, čistili a opravovali. 
Dnes žijúce generácie 
si pamätajú roky 1967 a 

i nad prevádzkou bol poverený vládny radca Ing. 
František Smrček (na obrázku s viržinkou). 
Dramatické chvíle prežívali pracovníci elektrárne na 
konci vojny. Už od októbra 1944 strážilo vodné die-
lo 40 nemeckých vojakov, pretože Ladce dodávali 
elektrickú energiu do zbrojoviek v Dubnici nad Vá-
hom a v Považskej Bystrici. 10. apríla 1945 demolo-
vala nemecká armáda hať v Dolných Kočkovciach a 
potom ochromili aj prevádzku v Ladcoch. Provizór-
ne dali elektráreň do prevádzky už 8. mája 1945, ale 
definitívnej rekonštrukcie sa dočkala až v máji 1949. 
Od 28. októbra bola elektráreň znárodnená a patrila 
pod Slovenské elektrárne, n.p. Žilina. V januári 1952 
boli zriadené štyri výrobné podniky, medziiným aj 
Považské elektrárne, n.p. Ladce (patrili sem VE Ilava, 
Dubnica nad Váhom a neskoršie aj ďalšie, ktoré sa 
postupne dávali do prevádzky). V ďalších rokoch sa 
ešte mení organizácia podnikov až po koncernový 
podnik Vodné elektrárne Trenčín a privatizáciu slo-
venskej energetiky. 
80 – ročná elektráreň prešla mnohými zmenami 
technologickými, strojovými a spôsobom výroby. 
Modernizáciou prešli i prívodný a odpadový kanál. 
Na nepoznanie sa zmodernizoval systém ovládania 
a riadenia celého komplexu vážskych stupňov ener-
getiky.

Výstavbu začali v septembri 1934 a ukončili v roku 
1935. Montáž strojov začala v roku 1936 a prvý agre-
gát na výrobu elektrickej energie spustili 15. októbra 
1936, druhý agregát 11. novembra 1936.
Zvislé Kaplanove turbíny vyrobili v ČKD Blansko. Kaž-
dá mala výkon 7 500 kW. Inštalovaný výkon elektrár-
ne bol 13,8 MW.
Zvláštnou súčasťou diela bola plťová komora, kto-
rá prepúšťala plte splavované z Horného Liptova a 
Kysúc. Pred výstavbou elektrárne to bolo tisíce pltí 
ročne, po výstavbe oveľa menej (1941 – 181 pltí). Po 
rekonštrukcii vodného diela v roku 1945 sa plťová ko-
mora zrušila. 

1968, keď takéto práce 
trvali 18 mesiacov. Vtedy 
vo vypustenom kanáli 
našli motocykel, bicyk-
le, voz a ďalšie predme-
ty. Podobnej skúške sa 
kanál podrobil aj v roku 
1992 a 2006. Následkom 
vypúšťania bola vždy 

strata vody v studniach 
– do niektorých sa už ni-
kdy nevrátila. 
Osem desaťročí tečú 
vedľa seba súputníci: 
rieka Váh a kanál vodnej 
elektrárne. Dielo prírody 
a dielo človeka. Svorne, 
pekne vedľa seba. 



Vďaka vám, naši učitelia, 
za každú iskru poznania

Na deň matiek 
kultúra a kvety

24 detí do prvého 
ročníka ZŠ 

Tradične druhá májová nedeľa bola pri prí-
ležitosti Dňa matiek venovaná ladčianskym 
mamám. Obecný úrad, komisia kultúry a ZPOZ 
zorganizovali vo veľkej sále Domu kultúry pre 
všetky mamy a staré mamy bohatý kultúrny 
program. Pre asi 250 hostí deti z MŠ a ZŠ Ladce 
predviedli krásne pásmo, v ktorom zneli básne, 
riekanky, pesničky a tance. Po programe detí po-
zdravil svojim prekrásnym spevom hudobný hosť 
- známy nevidiaci spevák Maroš Bango. Spolu s 
manželkou pripravili mix piesní rôznych žánrov 
a interpretov. Po programe vystupujúce deti a 
pán starosta rozdávali kvety. Žiadna mamička či 
babička neodišla domov bez kvetu. Poďakovanie 
patrí učiteľkám ZŠ a MŠ za pripravený program a 
organizátorom za prípravu oslavy.

V neskoršom termíne – 27. 
apríla t.r. (podľa nového na-
riadenia sa musí zápis robiť 
od 1. – 30. apríla) v Základ-
nej škole uskutočnili zápis 
predškolákov – budúcich 
prvákov. Na zápise sa zú-
častnili rodičia s 24 deťmi 
(17 dievčat a 7 chlapcov).
Predškoláci ukázali výbor-
nú pripravenosť, šikovnosť 
a aj svoje spevácke nada-
nie. 

Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo 
v apríli t.r. je rozsiahly 45-stranový dokument, ktorý z priestorových dô-
vodov nemôžeme v Ladeckých zvestiach v plnom znení uverejniť.

Tradícia Dňa učiteľov 
je stará viac ako pols-
toročie. Deň 28. marec 
je v zhode s dátumom 
narodenia Jána Ámosa 
Komenského, veľkého 

učiteľa 17. storočia, ktorého pedago-
gické zásady sú v mnohom platné i 
pre dnešnú vyučovaciu teóriu a prax.
Ján Ámos Komenský na svojich ces-
tách pobudol aj v našom regióne. V 
rokoch 1650 a 1654 navštívil morav-
ských exulantov v Lednici a Púchove. 
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Komunitný plán sociálnych služieb 
obce Ladce na roky 2016-2020

Oboznámime vás aspoň s obsa-
hom a zámermi tohto hodnotiace-
ho a perspektívneho plánu v sociá-
lnej oblasti do roku 2020. 
K jednotlivým konkrétnym bodom 
plánu sa budeme vracať v aktuál-
nom čase ich realizácie. 
Ako podkladový materiál pre vy-
pracovanie Komunitného plánu 
sociálnych služieb (KPSS) sa využil 
Program hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja obce Ladce na 
roky 2015 – 2020. 
KPSS obsahuje analýzu stavu 
poskytovaných služieb v obci a 
územnom obvode, analýzu požia-
daviek prijímateľov sociálnych slu-
žieb a ďalších obyvateľov. V Pláne 
sa určujú ciele a priority rozvoja 
týchto služieb. Dôležitý je časový 
plán uskutočnenia jednotlivých 
úloh z plánu a určenia finančných, 
personálnych, prevádzkových a 
organizačných podmienok ich pl-
nenia. 
Komunitný plán sa nerodil za „ze-
leným stolom“. Podklady tvorili 
výsledky prieskumu medzi oby-
vateľstvom, skúsenosti poslancov 
a pracovníkov – zostavovateľov 
plánu. Občania vyplnili 109 do-
tazníkov. V názoroch a návrhoch 
občanov dominovali niektoré naj-

30. marca t.r. sa v obradnej sieni Obec-
ného úradu v Ladcoch zišli na pozvanie 
starostu pri príležitosti Dňa učiteľov 
pedagogickí pracovníci z materskej a 
základnej školy.
Starosta vo svojom príhovore zdôraznil 
poslanie učiteľa vo výchove mladej ge-
nerácie a poďakoval ladčianskym pe-
dagógom za svedomitú, spoločensky 
dôležitú prácu. 
Emotívna báseň pripomenula prítom-
ným pestrú paletu problémov, povin-
ností, sklamaní, uspokojenia i radosti, 
ktoré pedagogická práca denne priná-
ša. Na stretnutí boli prítomní učitelia 
a riaditelia škôl – dôchodcovia, ktorí 
mnoho rokov v ladčianskych školách 
pôsobili. Obecné zastupiteľstvo a sta-
rosta obce ocenili prácu, ktorú v ško-
lách počas aktívnej činnosti vykonali. 
Starosta Ing. Jaroslav Koyš a poslanec 
Ing. Peter Bračík im odovzdali Pamätnú 
medailu obce Ladce. 
Pamätnú medailu prevzali: Mgr. Mária 
Bednáriková (učiteľka ZŠ), Mgr. Monika 
Fábryová (riaditeľka ZŠ), Helena Gajdo-
šíková (učiteľka ZŠ), Irena Gajdošíková 
(riaditeľka MŠ), Lýdia Gallová (učiteľka 
ZŠ), Mgr. Magdaléna Chovancová (uči-
teľka  ZŠ), Anna Kováčiková (učiteľka 
ZŠ), Viera Kováčová (riaditeľka MŠ), 
Mgr. Viera Králová (učiteľka ZŠ), Mgr. 
Mária Letková (riaditeľka ZŠ), Janka Pi-
kálková (učiteľka MŠ), Dalimír Pružinec 
(riaditeľ ZŠ), Helena Pružincová (učiteľ-
ka ZŠ), Mgr. Ľudmila Vráblová (riaditeľ-
ka ZŠ). 
Učitelia boli vždy národ skromný.  Takí 
sú i tí dnešní. Neznamená to, že si neu-
vedomujú spoločenskú dôležitosť svoj-
ho poslania. V čase, keď školstvo bojuje 
za väčšiu podporu štátu, za hmotné a 
spoločenské miesto, aké mu patrí, uči-
telia sú vďační, že v miestnom meradle 
dostávajú pomoc, uznanie a podporu.

Život  v  obci

častejšie sa opakujúce požiadavky: 
Zabezpečiť bezbariérový prístup 
na obecný úrad. Vybudovať denné 
nízkoprahové centrum, zabezpe-
čiť všeobecného lekára, nákupy 
pre seniorov, zariadenie pre seni-
orov (napr. dom opatrovateľskej 
služby). 
Vybudovať nové ihriská pre deti, 
revitalizovať jestvujúce. Zabez-
pečiť prevádzku materskej školy 
aj cez prázdniny a organizovať 
prázdninový tábor pre deti. Obča-
nia žiadali viac pozornosti miest-
nym častiam Tunežice a Horné 
Ladce. 
Požiadaviek bolo viac a väčšina 
bola konštruktívnych a pri určitých 
podmienkach aj postupne do roku 
2020 realizovateľných. Preto sa ich 
značná časť aj dostala do hlavnej 
časti KPSS prioritné oblasti rozvo-
ja: 
1. sociálne služby
2. informovanosť
3. vzdelávanie
4. zdravotnícke služby
5. voľnočasové aktivity
6. bývanie
7. bezpečnosť
Komunitný plán sociálnych slu-
žieb v plnom znení nájdete na 
www.ladce.sk



Modlitba 

Putovanie po Európe očami pútnika

Víkendovka v Pruskom

Veď kto je Boh okrem Pána?
Kto je Skala 

okrem nášho Boha?
To Boh ma silou opásal.

A moju cestu urobil 
nepoškvrnenou...
Mojim nohám dal 

rýchlosť jeleňa.
A postavil ma na výšinu.
Ruky mi na boj vycvičil...

/žalm 18,32-35/

V dňoch od 29.04.2016 do 06.05.2016 sme navštívili PA-
RÍŽ – TOURS – LURDY – GARABANDAL - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA – FATIMA – TOLEDO - VALENCIA.

Víkendovka v Pruskom vy-
šla tohto roku na 8. až 10. 
apríl. 

Prvé zastavenie na púti bola 
návšteva Kláštora sv. Vincenta 
s kaplnkou Zázračnej medaily 
v Paríži, v ktorej je vystavené 
neporušené telo Kataríny La-
bouré. Následne sme absol-
vovali plavbu na lodi po rieke 
Siene s výhliadkou na hlavné 
dominanty mesta: Eifelova 
veža, Bourbonský palác, Múze-
um        D´Orsay, Justičný palác, 
Notre Dame, Radnica, Place 
de la Concorde, Louvre. Odtiaľ 
sme cestovali do mesta Tours, 
kde sme mali svätú omšu v 
Bazilike sv. Martina, v ktorej 
sú uložené jeho pozostatky.   
Po krátkej prestávke sme po-
kračovali autobusom do naj-
významnejšieho pútnického 
mesta vo Francúzsku -mesta 
LOURDY. Tu sa v roku 1858 v 
jaskyni zjavila Panna Mária 18 
krát chorľavému dieťaťu Ber-
nadette Soubirovej. Navštívili 
sme rodný dom a farský kostol 
Bernadetty, kde bola pokrs-
tená. Tiež sme navštívili Kom-
plex bazilík, podzemnú Bazili-
ku Pia X. Svätá omša sa konala 
v Kaplnke svätého Archanjela 
Gabriela. Na ďalší deň sme po-
kračovali v našej púti do mes-
ta GARABANDAL - dedinka 
nazývaná  aj španielske Lurdy, 
ktorá leží vysoko v horách v 
provincii Santander v pohorí 
Cantabrian. V roku 1961 až 
1965 sa Panna Mária zjavila 4 
dievčatám viac ako 2000 krát. 
Odovzdala im posolstvo tý-
kajúce sa modlitby obrátenia 
a pokánia. Svätá omša bola 
v kostole sv. Sebastiána. Po-
kračovali sme do Santiaga de 
Compostela. Ubytovanie sme 
mali v kláštore s bohatými ra-

Programom bola nabitá 
až na prasknutie. Piatok 
klasicky začal spoločnou 
večerou a spoznávaním 
sa. Sobota akoby mala 26 
hodín. Ráno skúška zboru 
LaBambino, v telocvični 
futbal, vybíjaná, v jedálni 
tvorivé dielne, potom ka-
techéza pre provprijímaj-
úce deti, svätá omša, eRko 
tance v telocvični, súťaže 
skupiniek a na záver dis-
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Ladecký farský 
spravodaj

ňajkami. Svätá omša bola v Ba-
zilike svätého Jakuba, v ktorej 
sa nachádza jeho hrob. Puto-
vali sme ďalej do Portugalska 
do pútnického mesta FATIMA, 
jedného z najznámejších pút-
nických miest v Európe. V roku 
1916 sa tu trom deťom zjavil 
anjel a v r.1917 Panna Mária. 
Deti dostali posolstvo známe 
ako Fatimské proroctvo, plat-
né pre všetkých ľudí- modliť 
sa, pristupovať k eucharistii, 
učiť sa pokore, nebyť pyšný. 
Potom sme odchádzali späť 
do Španielska - mesta TOLE-
DO, kde sme mali svätú omšu 
v Katedrále gotického štýlu. 
Mesto je vzdialené asi 80 km 
od Madridu. Posledný deň 
nášho putovania sme mali 
svätú omšu vo VALENCII, v 
Katedrále svätého Vincenta z 
13. storočia, ktorá uchováva 
vzácnu pamiatku Santo Galiz.                                                                                                                        
Počas celej našej púte sme 
bezpečne prešli autobusom 
3 200 km, za čo patrí poďako-
vanie vodičom autobusu, tiež 
poďakovanie nášmu vodičovi, 
ktorý nás viezol na začiatok 
púte a tiež bezpečne doviezol 
domov. Poďakovanie patrí aj 
nášmu sprievodcov  p. Miro-
slavovi Hlavnovi, ktorý nás bo-
hatými vedomosťami obozna-
moval s históriou miest, 
pamiatok a dianím počas celej 
púte. Veľké poďakovanie patrí 
nášmu p. farárovi  Pavlovi Tur-
zovi za sprostredkovanie púte, 
za celebrovanie všetkých svä-
tých omší, vysluhovanie svi-
atostí zmierenia i vytváranie 
dennej rodinnej pohody me-
dzi účastníkmi a starostlivosti 
o nás.   Vďační pútnici z farnosti

Správičky z farnosti

kotéka. Medzitým pravi-
delná strava a pitný režim. 
V nedeľu sme navštívili sv. 
omšu v miestnom kosto-
le. Deti dokončili výtvory 
v tvorivých dielňach, ba-
lenie, po obede a vyhod-
notení sme sa rozlúčili. 
Ďakujeme Pánu Bohu za 
príjemný čas, pánovi fará-
rovi a Majke Faturovej za 
zorganizovanie, všetkým 
zúčastneným za pomoc a 
deťom za to, že boli úžasné 
ako každý rok.

Katka Filiačová 



Každoročne sa v našej obci 
koná na začiatku mája ak-
cia nazvaná Ladecký kotlík. 
Je to súťaž vo varení naj-
lepšieho guláša. My - Cha-
riťáčky sme sa rozhodli, že 
to tiež skúsime. Milka všet-
ko vyriešila, navozila, po-
kúpila, my ostatné členky 
sme sa vyštafírovali, prišli 
sme teda zemiaky čistiť, ci-
buľu krájať, vínko dolievať 

a koštovať. Užili sme si veľa 
zábavy, mäso v kotli vrelo 
a úspešne bublalo. Pocti-
vo sme miešali a dochu-
covali. Porota k nám bola 
zhovievavá, no úprimná. 
Keď potom prišlo na láma-
nie chleba, tak sme chleba 
nakrájali a pekne našim 
spoluobčanom nakladali 
na tanieriky o dušu spa-
senú, až sa nám skoro ne-
ušlo ochutnať. Ďakujeme  
všetkým, ktorí nám prispeli 
finančnou čiastkou, ktorú 
boli ochotní zaplatiť ako 
príspevok za porciu, a tým 
sme opäť zarobili pre našu 
Farskú charitu pekný pe-
niaz, ktorým môžeme po-
môcť niekomu, kto to súr-
ne potrebuje. Pevne sme 
sa rozhodli, že ak budeme 
zdravé, tak na budúci rok 
ideme súťažiť znovu.
Za Charitu úprimné Pán 
Boh zaplať vám všetkým, 

ktorým chutilo.

Nedávno ma inšpiroval 
film o živote sv. Filipa Ne-
riho a jeho citát:  „Ak túžiš 
ísť do extrémov, nech sa 
páči, len to urob. Vyskú-
šaj to v trpezlivosti, úcti-
vosti, pokore a charite!“.
Hm,veru veľakrát zachá-
dzame aj my do rôznych 
extrémov, hraničných 
situácií, názorov. Do-
kážeme sa dohadovať 
o tom, čo považujeme 
za správny postoj až do 
krvi.Bývame pyšní na to, 
čo dokážeme, čo sa nám 
podarí,či už je to v práci, 
v súkromí alebo uzatvo-
ríme výhodnú dohodu, 
na ktorej zarobíme ťažké 
prachy. Extrémy vieme 
robiť aj v bežnom den-
nom živote. Chceme mať 
najlepšie vychované deti, 
ktoré poobliekame do 
najznačkovejších hábov, 
vozíme ich na najprestíž-
nejšie krúžky, aby vynikli 
medzi svojimi rovesník-
mi. My sami chceme byť 
čo najviac trendy, nielen 
v obliekaní,ale aj v tom, 
s kým sa poznáme, s 
kým sa potľapkávame 
po rameni, kam chodíme 
na dovolenky, v akých 
reštauráciách  jedávame. 
A to nevravím, kam sme 
schopní zájsť v túžbach 
dostihnúť susedov, zná-
mych už len v tom, že 
si kúpime lepšie auto, 
novšiu telku alebo mobil, 
či tablet. Najviac ma v 
poslednom čase zarazilo 
aj to, že už sa porovnáva-
me, či sme zbožnejší ako 
tí druhí. Naozaj je to neu-
veriteľné s akým pátosom 
vedia ľudia pristupovať k 
otázke viery, chodenia do 
kostola. Ale viera a rozum 
by sa predsa mali navzá-

Dnes o extrémoch
Ako sme si 
charitný guláš 
navarili jom dopĺňať. Nie sme 

schopní držať sa zdravé-
ho úsudku, že my veriaci  
by sme mali byť tí prví, 
ktorí teda môžu svojimi 
skutkami ukázať smer 
ostatným, ktorých ozna-
čujeme ako neveriacich. 
Vari sa kresťania nemajú 
prejaviť  skromnosťou, 
pokorou a súcitom?Ne-
povyšovať sa nad iných, 
ba skôr podať pomocnú 
ruku možno aj tým, že 
nebudeme odsudzovať, 
posudzovať a ohovárať, 
ale prídeme s pokojom, 
úctou a bez vytrubovania 
konania toho, čo robíme 
pre núdznych,ale len po-
tichu urobiť dobrý skutok 
bez nároku na verejný 
potlesk? Jediný s kým sa 
máme chcieť porovnávať 
a komu sa máme chcieť 
rovnať je Ježiš. Slušný ex-
trém?
Asi som sa príliš necha-
la uniesť. Nuž, asi ma k 
tomu vskutku priviedlo 
premýšľanie o bežných si-
tuáciách, ktoré zažívam. 
Ale myslím si, že máloke-
dy sa medzi sebou doká-
žeme otvorene bez stra-
chu porozprávať.

S prianím pekných dní 
vaša Janette

Zo života ...

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

   14. jún 2016 
                 / utorok /

              o 15.30 hod.
   Farské centrum N3 
                    v Žiline

Duchovná obnova 
pre dobrovoľníkov

farských charít

Čo vás čaká?
                            prednáška  

                                 svätá omša, 
                                     občerstvenie

Prihláste sa do 10. júna 2016 e-mailom charitaza@gmail.com 
alebo telefonicky 041/723 12 34.

Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina
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Život  v  obci

Ladecký kotlík 2016 V znamení gulášu 
po štvrtýkrát
V sobotu 30. apríla sa už po štvrté zišli 
gulášmajstri z Ladiec a okolia na súťaži 
vo varení guláši. Počasie sa po neistom 
daždivom a studenom týždni nakoniec 
usmialo a sobota bola krásna a slnečná. 
Pomer súťažných družstiev bol 9 ladčian-
skych a 5 cezpoľných. Varilo sa súťažne v 
14 kotlíkoch. Keď k tomu však prirátame 
jeden nesúťažný rybací guláš a dva kotle, 
ktoré pre všetkých pripravila komisia pre 
kultúru v Ladcoch, tak bolo uvarených 17 
kotlíkov gulášu. Skutočne si bolo z čoho 
vyberať. Komisia bola zložená zo 6 roz-
hodcov. Hlavný rozhodca bol profesio-
nálny kuchár Vladimír Bodina so svojím 
kolegom a ďalší členovia boli kapelník DH 
Ladčanka, kapelník HS Texas, starosta obce 
a predseda komisie pre kultúru. Hodnoti-
lo sa vyraďovacím spôsobom, anonymne 
a až nakoniec sa určilo poradie na prvých 
troch miestach. Čísla družstiev boli zo 
spodnej strany taniera a odhalili sa až po 
sčítaní bodov jednotlivých rozhodcov. Tak 
sa komisia zhodla na poradí. Najlepší guláš 
podľa hodnotiacej komisie uvarili Štúrovci 
z Ladiec (na obrázku), na druhom mieste 
sa umiestnili Country tanečníci zo Žiliny 
a ako tretí skončili Klepeťáci zo Zemian-
skeho Kvášova. Vybrať ten najlepší guláš 
bolo veľké umenie, pretože podľa hlav-
ného rozhodcu úroveň bola veľmi vysoká. 
Všetky guláše boli výborné a v porovnaní 
s minulým rokom bolo badať zlepšenie. 
Kto nemal chuť na guláš, pripravené boli 
aj pečené klobásy, bravčové mäso v žem-
li a zemiakové placky. O dobrú zábavu sa 
postarala DH Ladčanka a program v štýle 
country až do 21:00 hod. tvorila HS Texas z 
Topoľčian. Veľký úspech u detí mala obrov-
ská nafukovacia šmykľavka, skákací hrad a 
koníky, ktoré detičky vozili celé odpolud-
nie. Atmosféru dotvorili aj predajné stán-
ky, bez ktorých by to nebolo ono. 
Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom,  ktorí 
pomáhajú pri organizácii takýchto akcií, 
sponzorom a hlavne občanom Ladiec, Hor-
ných Ladiec, Tunežíc a okolia, ktorí podpo-
rujú kultúrne podujatia svojou účasťou. 
Už teraz sa tešíme na 5. ročník súťaže vo 
varení gulášu o Ladecký kotlík, ktorá bude 
30.04.2017.                           Dominik Koštialik

foto: Marián Želiar

foto: Marián Želiar



Základná škola Ladce Vás pozýva

V r. 2016 ObO č. 3 má 396 čle-
nov, z toho 341 dospelých, 10 
mladých vo veku od 15 do 17 
rokov a 45 detí vo veku od 6 
do 14 rokov. 
Jar v každom roku začína u 
rybárov ich účasťou na vý-
ročnej členskej schôdzi (VČS), 
kde sa dozvedia o činnosti or-
ganizácie v uplynulom roku i 
o úlohách, ktoré ich čakajú v 
roku novom.
Tohtoročná VČS sa konala už 
28.2.2016 v Dome kultúry v 

ObO Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) č. 3 Ilava má rybárske revíry na  
územiach od Hydrocentrály Ladce až po diaľničný privádzač Dubnica n/V – 
Nemšová, dohromady 12 kaprových a 15 pstruhových vôd.

S učňami od 
apríla do mája
V Budapešti prví
V dňoch 21. – 26. apríla t.r. sa 
na pozvanie partnerskej školy 
v Maďarsku žiaci Odborného 
učilišťa internátneho zúčast-
nili v Budapešti majstrovstiev 
sveta študentov v cezpoľnom 
behu. Vo svojej kategórii v in-
dividuálnych disciplínach zís-
kali druhé a tretie miesto a v 
súťaži družstiev prvé miesto. 

Súťaž zručnosti
27. apríla zorganizovali v 
Ladcoch súťaž zručnosti part-
nerských škôl. V učebnom 
odbore služby a domáce 
práce sa stretli s ladčianskym 
družstvom učni z Maďarska 
a Česka. V priateľskom zápo-
lení nebol nikto porazený. Pri 
tejto príležitosti sa stretli i ria-
ditelia zúčastnených škôl a 
prerokovali možnosti ďalšej 
spolupráce. 

Celoslovenské 
športové hry
Celoslovenské športové hry 
mládeže odborných učilíšť 
pre chlapcov sa konali v Mi-
chalovciach 17. – 18. mája t.r.. 
Na súťaži pod vedením Mgr. 
D. Kretovej sa z Ladiec zúčast-
nilo osem chlapcov. Súťažilo 
sa vo futbale a v ľahkoatletic-
kých disciplínach. Vo futba-
le obsadili ladčianski žiaci v 
konkurencii dvanástich druž-
stiev vynikajúce tretie mies-
to. V ľahkej atletike Jaroslav 
Hrubčin bol druhý v behu na 
100 m, druhé miesto získali aj 
Rastislav Chrachala vo vrhu 
guľou a štafeta v behu na 
4x100 metrov. 

Prijali budúcich 
prvákov
9. mája 2016 na prijímacom 
konaní preukazovali svoje 
vedomosti a zručnosti budú-
ci prváci Odborného učilišťa 
internátneho. Pre školský rok 
2016/2017 do prvých roční-
kov učebných odborov prijali 
spolu 34 žiakov. 
Na 13. – 20. júna t.r. pripra-
vujú záverečné skúšky pred-
pokladaného počtu 31 absol-
ventov. 

Mgr. M. Sňahničan

Organizácie  a  spolk y
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Rybári hodnotili a pretekali

Ilave za účasti 131 prítom-
ných rybárov a 8-mich hostí.
Hlavné slovo mal predseda 
ObO č. 3, ktorý v svojom vy-
stúpení hodnotil uplynulý rok 
ako dobrý. Do revírov obvod-
nej organizácie bolo na jeseň 
2015 „vysadených“  skoro 45 
q  kapra rybničného (K3 - od 
40 do 55cm), do potokov  cca 
4000 ks mladého (5 – 10 cm) 
pstruha potočného, v Ilav-
skom odchovnom rybníčku 
sa vychovalo a zlovilo skoro 
500 ks nádhernej (7 – 15 cm) 
šťuky severnej (vysadená do 
štrkoviska Ilava a odstavné-
ho ramena Ladce). Každý rok 
sa Váh v Ladcoch a Ilave po-
vinne zarybňuje plôdikom 
podustvy severnej (cca 20 
000 ks). Veľká účasť bola na 
brigádach. V uplynulom roku 
odpracovali 2310 hodín. Bri-
gád sa zúčastnilo 231 členov, 
iba 13 členov brigádu neod-
pracovalo. Ako hlavnú úlohu 
v tomto roku vytýčil úpravu 
rybníka Tunežice – jeho zväč-
šenie o plochu odchovného 
rybníka (ktorý by sa ako revír  
- odchovný rybník -  zrušil) - 
odstránením hrádze medzi 
hlavným a odchovným rybní-

kom  a zosilnením novej kon-
covej hrádze. V diskusii vy-
stúpil  predseda MsO Brokeš 
Miroslav. Upozornil na snahu 
niektorých MsO osamostat-
niť sa, čo by mohlo viesť k 
zániku SRZ. Zmienil sa o na-
vrhovanej novelizácii zákona 
o rybárstve, v ktorom sú po-
zmenené niektoré dlhoroč-
né osvedčené state, a ktoré 
podľa jeho slov napomáhajú 
skôr k ochrane pytliactva ako 
k športovému rybolovu.

V Tunežiciach pretekali deti
Hlavná sezóna na kapro-
vých vodách začína pre ry-
bárov každý rok tradičnými 
pretekmi v love rýb udicou. 
Obvodná organizácia č. 3 
zmenila v tomto roku miesto 
lovu pre deti - štrkovisko Ila-
va vystriedal rybník Tunežice, 
kde vďaka sponzorovi bolo 
dva dni pred pretekmi vysa-
dených 60 kg pstruha dúho-
vého (cca 300 ks pstruha od 
30 do 45cm). Tradične 1. mája 
čakalo 37 mladých rybárov (z 
toho 5 dievčat) na svoj prvý 
tohtoročný záber. Za pek-
ného slnečného počasia sa 
počas troch pretekárskych 
hodín ulovilo dohromady 72 
ks rýb, z toho 34 ks pstruha 
dúhového. Zvíťazil šesťročný 

Patrik Juriga z Ilavy, ktorý ulo-
vil 7 pstruhov dúhových (222 
bodov), na druhom mieste 
skončil Mathias Macák z Pú-
chova - ulovil 3 pstruhy dúho-
vé, dva pleskáče vysoké a 
dve plotice červenooké (188 
bodov). Tretí skončil Andrej 
Turza z Horných Ladiec ( 167 
bodov - ulovil päť pstruhov 
dúhových).  Všetci malí súťa-
žiaci dostali počas pretekov 
malé občerstvenie, na konci 
bol každý odmenený vecnou 
cenou a obdržal doklady pre 
lov rýb v tomto roku.  Prete-
ky organizačne zabezpečoval 
výbor  obvodnej organizácie 
na čele s jeho predsedom, 
ktorý ďakuje za pomoc svojej 
mestskej organizácii v Dubni-
ci n/V i všetkým sponzorom. 

102 dospelých rybárov v Ilave
Preteky dospelých sa konali 
8. mája na štrkovisku Ilava. 
Pretekov sa zúčastnilo 102 
rybárov a najviac sa dari-
lo Jaroslavovi Ondrejkovi z 
Dubnice n/V, ktorý ulovil 7 
kaprov rybničných (367 bo-
dov). Za ním skončil Juraj 
Mlyniský z Ladiec so 7-mimi 
kaprami (351 bodov) a tretí 
bol Dušan Opat z Košece so 
6-timi kaprami (299 bodov). 
Dospelí ulovili dohromady 57 
ks kapra rybničného, najväčší  
kapor „ mal“ 68 cm, 3 ks amu-
ra bieleho a 2 ks úhora európ-
skeho.  Záver päťhodinových 
pretekov patril vyhlasovaniu 
a odmeňovaniu víťazov a tra-
dičnej tombole s hodnotný-
mi cenami.

Tajomník ObO č. 3 
Ing. Jozef Šedík

1. školskú olympiádu 24. 6. 2016 o 16:00 hod.

športový program
kynológia

hasiči
výborný guláš

predaj suvenírov s logom školy



Chemici a matematici

Druhé miesto Michaely Váňovej

Testovanie deviatakov

Deň zeme

Ešte Deň Zeme

Dopravná výchova s policajtom

Deň detí v predstihu

Najlepší speváci

Naši žiaci dosiahli priemernú úspešnosť v jednotlivých pred-
metoch (v zátvorke uvádzame pre porovnanie celoslovenský 
priemer):
matematika – 9,1 bodu (10,6), úspešnosť 45,5 % (52,8 %)
slovenský jazyk a literatúra – 16,4 bodu (15,6), 
úspešnosť 65,4 % (62,6 %)
Priemerná úspešnosť dievčat zo slovenčiny bola 67,1 %, chlap-
cov 62,3 %. V matematike chlapci 49,3 %, dievčatá 43,5 %.
Najlepšími riešiteľmi v Základnej škole Ladce boli zo sloven-
činy Paulína Liščáková 100 %, Branislav Blaško 88 %, Andrea 
Letková 88 %. Z matematiky Dominik Krištof 90 %.

Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Žiakom 1. stup-
ňa záleží na tom, ako vyzerá naše životné prostredie. Tak 
sa spolu s triednymi učiteľmi s časovým predstihom roz-
hodli, že 7. apríla pôjdu matičke Zemi pomôcť. Ich prvé 
kroky mierili na Skalku, kde sa začala renovácia a výsad-
ba zelene. Presunuli sa teda ďalej do prírody – na salaš 
u Maca, kde okrem zvieratiek obdivovali našu prírodu. 
Počas celej cesty zbierali usilovne odpad. Tak usilovne, že 
sa sťažovali, ako málo majú vriec. 
Po dobre vykonanej práci ich putovanie skončilo na ihris-
ku „Marakana“ v Horných Ladcoch, kde sa odohral futba-
lový zápas „aký toto ihrisko ešte nezažilo“. Ostatné deti 
hrali vybíjanú a loptové hry, alebo len tak relaxovali na 
slniečku.

Mgr. Struňák, učiteľ ZŠ, nám napísal ešte o jednej akcii v rámci 
Dňa Zeme. 28. apríla v Základnej škole malo vyučovanie ne-
tradičnú formu. Vytvorili sa stanovištia, na ktorých sa žiaci učili 
poskytnúť prvú pomoc, zisťovali si svoju krvnú skupinu. Inde 
sa oboznamovali s činnosťou sopiek.
Žiaci navštívili pomocné planetárium, kde pre nich astronó-
movia z Partizánskeho pripravili zaujímavý program.

20. mája si žiaci 1. stupňa ZŠ 
overili svoje praktické a teo-
retické znalosti z dopravných 
pravidiel. Pozvali si aj poli-

Chemická 
olympiáda
21. apríla t.r. sa ko-
nalo krajské kolo 

chemickej olympiády v No-
vákoch. Sem postúpil aj žiak 
našej Základnej školy Brani-
slav Blaško. Umiestnil sa na 
8. mieste, čo je vzhľadom na 
veľký počet účastníkov (40 
súťažiacich) veľmi pekný vý-
sledok. 

Matematický klokan
Aj naša škola sa zapojila do 
medzinárodnej súťaže s ná-
zvom Matematický klokan. 
21. marca si našich 33 žiakov 
vyskúšalo vedomosti spome-
dzi asi 56 000 zúčastnených. 
Po vyhodnotení sa školským 
šampiónom a zároveň úspeš-
ným riešiteľom stal žiak 2. B 

12. mája sa telocvičňa ZŠ zapl-
nila fanúšikmi freestyle futbalu 
a basketbalu. Privítali športo-
vo-akrobatický tím „Hands up 
crew“ zložený z trojice talento-
vaných Košičanov. Vo svojom 
60-minútovom programe uká-
zali úžasné kúsky, pri ktorých 
sa divákom zatajoval dych. 
Svoje umenie predvádzali s 
futbalovými a basketbalovými 

„Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi – my 
sme súčasťou Zeme a Zem je súčasťou nás.“

25. ročník celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slo-
venska 2016 mala aj v tomto roku úspešný priebeh. Je 
to súťaž, ktorú založil známy operný spevák Peter Dvor-
ský, aby sa každoročne na našich školách prezentovali 
úžasné talenty i krásne ľudové piesne zo všetkých kútov 
našej krajiny. 
Aj na našej škole sa pri tejto príležitosti objavilo mnoho 
takýchto talentov. Porota rozhodla o poradí spevákov:
V 1. kategórii zvíťazila Ela Hudecová. V ďalšom poradí 
boli 2. Martin Fatura, 3. Klaudia Puškárová.
V II. kategórii zvíťazil Patrik Jesenský. Druhá bola Alexan-
dra Kandráčová a tretia Simona Hudecová. 

28. apríla t.r. Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania rozposlal na jednotlivé základné školy 
výsledkové listiny celoslovenského testovania žia-
kov 9. ročníka. 

Okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 
sa konalo 30. marca 2016 v Ilave. Zúčastnilo sa 79 recitátorov, 
keď najskôr v školských kolách súťažilo 739 detí. 
Našu školu úspešne reprezentovali žiačka 9. ročníka Michaela 
Váňová, ktorá získala v 3. kategórii – prednes poézie 2. miesto 
a Vanesa Hodoníková, ktorá bola štvrtá.
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Školst vo

loptami a do vystúpenia za-
pájali aj deti, ktoré si s chuťou 
zasúťažili a vyskúšali niektoré 
disciplíny. Umelci sa snažili 
deťom ukázať aj to, že šport je 
výborným spôsobom trávenia 
voľného času. 
Tento mimoriadny zážitok 
mohli deti prežiť vďaka Zdru-
ženiu rodičov pri ZŠ. 

Mgr. Šárka Adamcová

triedy Martin Mentek. K ďal-
ším dvom úspešným rieši-
teľom patrí Šimon Pravda (2. 
A) a ôsmačka Kristína Ježová. 
Všetci dostali od organizátora 
vecné ceny. 

Krimichémia
Dvaja žiaci 9. ročníka Andrea 
Letková a Branislav Blaško sa 
zapojili do súťaže orientova-
nej na chémiu, ktorú organi-
zoval Slovnaft a SOČ chemic-
ká v Bratislave. Po obhliadke 
miesta činu, dôkladnej ana-
lýze dôkazov a neľahkej práci 
v laboratóriu sa 20. mája zú-
častnili na súdnom procese. 
Veríme, že táto zaujímavá 
skúsenosť obom pomôže pri 
štúdiu na spomínanej che-
mickej škole v Bratislave. 

Ing. K. Šibíková, PhD.

cajta nadstrážmajstra Spišia-
ka z Ilavy. Prvú časť tvorila 
teoretická príprava, v ktorej 
sa mohli deti pomocou inter-

aktívnej tabule presvedčiť o 
svojich vedomostiach z do-
pravno-zdravotnej prípravy. 
Druhá časť bola pre účastní-
kov atraktívnejšia. Nasadili si 
prilby, do rúk chytili bicykle, 

kolobežky a v praxi si vyskú-
šali nadobudnuté teoretické 
znalosti.
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Špor t

Mužstvo dospelých odohralo 
na jar 12 majstrovských zápa-
sov, z toho 5 na domácej pôde. 
Doma 1x zvíťazili, 3x remizo-
vali a 3x prehrali, naprázdno 
nevyšli ani na ihriskách svo-
jich súperov. Vonku 2 remízy 
a 3 prehry. Ich jarná bilancia je 
12 zápasov, z toho 3 víťazstvá, 
5 remíz a 4 prehry pri skóre 
12:11. Na strelení gólov sa po-
dieľalo až 9 hráčov, po 2 góly 
strelili Ondrašík, Mokrička a 
Lukáč, po 1 pridali Martinka, E. 
Mrážik, Jakuš, Kušík, Eliaš a Ho-
mér. V celkovej tabuľke im po 
27 kolách patrí 5. miesto, keď 
v 27 zápasoch zhodne po 9x 
zvíťazili, remizovali aj prehrali. 
Získali 36 bodov pri celkovom 
skóre 32:24. V tabuľke pravdy 
majú 3 mínusové body. Ani 
počas tejto sezóny sme sa 
nevyhli zraneniam, najväčšie 
starosti má tréner s obsade-
ním stopérskeho postu. Ho-
mér absentuje pre pracovné 
povinnosti, Pagáč je mimo hry 
už 7 zápasov, Zábojník pauzo-
val pre opakujúce sa zranenie 
stehenného svalu tiež 7 zápa-
sov, zdravotné problémy mali 
aj Kučera, Vagala, Mokričkovi 
spôsobil zranenie hráč súpe-
ra v čase, keď sa dostával do 
„formy“. Tréner a mužstvo sa 
musia s týmto vysporiadať a 
veríme, že urobia všetko pre 
udržanie 5. ligy a prijateľné 
umiestnenie.

Dorastenci odohrali počas jari 
12 majstrovských zápasov, z 
toho 7 na domácej pôde. Ich 
jarná bilancia je 12 zápasov 2 
víťazstva a po 5 remíz a pre-
hier pri skóre 23:38. V celkovej 

Vynikajúce (historické) 
úspechy stolných tenistov

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Futbalová jar 2016

Na konci 24-zápasového maratónu mali iba o bod me-
nej ako víťazné Dolné Kočkovce. Za Ladcami skončilo 12 
družstiev, medzi nimi TTC Považská Bystrica B, Keraming 
Trenčín C, Handlová a ďalšie. 
A družstvo v súťaži 16-krát vyhralo, 2-krát remizovali a 
6-krát odišli porazení. Získali 58 bodov a skóre 268 : 164.
Vedúci družstiev sa stretli 20. mája na aktíve klubov 3. 
a 4. ligy. Vďaka tomu, že A družstvo sa umiestnilo na 2. 
mieste (a ďalším nám prospešným okolnostiam) sa roz-
hodlo, že A družstvo má právo štartu v tretej lige. 
7. liga bola pre družstvo TJ cementáreň Ladce C až do po-
sledného zápasu dramatická. V hre o prvenstvo (postup 
do 6. ligy) boli 3 družstvá: Dolný Moštenec, Nozdrovice A 
a Ladce C. V poslednom zápase 26. kola zvíťazili naši stol-
ní tenisti v Nozdroviciach 10 : 8 a vyrovnali počet bodov s 
Dolným Moštencom. Pri rovnakom množstve bodov roz-
hodovali vzájomné zápasy. Keďže v oboch naši boli lepší, 
stali sa víťazom 7. ligy a postúpili do 6. ligy.
Máme radosť z úspechu našich stolných tenistov a ďaku-
jeme im za vynikajúcu reprezentáciu ladčianskeho špor-
tu a obce.

O novom multifunkčnom 
ihrisku v areáli TJ Tatran Lad-
ce sme už niekoľkokrát pí-
sali. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo Prevádzkový pori-
adok, ktorý obsahuje časo-
vú prevádzku:
pondelok – piatok
8:00 – 13:00 hod. pre potreby 
škôl, zamestnancov OÚ
14:00 – 21:00 hod. pre zá-
ujmové krúžky, verejnosť, 
športové kluby
sobota – nedeľa 
(a dni mimo školského vy-
učovania)
8:00 – 21.00 hod. pre verejno-
sť a športové kluby
V Prevádzkovom poriadku 
sú uvedené aj ceny za pre-
nájom. Pre záujmové krúž-
ky pôsobiace v Ladcoch, 
včítane ZŠ a MŠ je vstup 
bezplatný. 
Rezerváciu ihriska si treba 
vopred dohodnúť na Obec-
nom úrade v úradných ho-
dinách. Užívanie ihriska je 

Družstvo TJ Tatran cementáreň A po výbornom fini-
ši v súťaži 4. ligy skončilo na vynikajúcom druhom 
mieste, čo je najlepší výsledok v histórii stolného te-
nisu v Ladcoch. 
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v cene 4 € bez osvetlenia a 
8 € s osvetlením. V prípade 
dlhodobého pravidelného 
prenájmu uzavrie nájomca 
zmluvu.
Ďalej sa v Prevádzkovom 
poriadku uvádzajú pod-
mienky vstupu na ihrisko a 
povinnosti nájomcov a uží-
vateľov ihriska, medziiným 
o športovej obuvi, ktorá je 
určená na umelú trávu. V 
priestoroch ihriska je zaká-
zané fajčiť, užívať alkohol, 
vstupovať na hraciu plochu 
so zmrzlinou a pod. Rovna-
ko nie je dovolené úmysel-
ne poškodzovať mantinely 
a iné súčasti ihriska. Platí 
prísny zákaz vodenia psov, 
používanie bicyklov na plo-
che ihriska. 
V Poriadku sa ďalej uvá-
dzajú práva a povinnosti 
správcu ihriska, tiesňové 
volania a zodpovednosť za 
škodu na majetku a zdraví. 
Prevádzkový poriadok je v pl-
nom znení na www.ladce.sk.

tabuľke im s 30 bodmi a skóre 
57:73 patrí 10. miesto. Už dnes 
môžeme konštatovať, že súťaž 
udržia aj pre budúci ročník. I 
napriek doplneniu kádra o 3 
hráčov z družstva žiakov na-
ďalej pretrvávajú problémy s 
účasťou na zápasoch, keď po-
sledný domáci zápas odohrali 
len deviati. Z chlapcov môže-
me vyzdvihnúť Kvasnicu, ktorý 
je s 26 gólmi na 6. až 7. mieste 
medzi najlepšími strelcami 
súťaže a Lukáša Češka, ktorý 
odohral bez striedania všetky 
zápasy a v celej súťaži má naj-
viac odohraných minút.

Žiaci v 9 jarných zápasoch 8x 
zvíťazili a 1x ťahali za kratší ko-
niec. Skórovali až 48x a súperi 
im strelili iba 7 gólov. V cel-
kovej tabuľke im s 37 bodmi 
a skóre 58:35 patrí 4. miesto. 
Cieľom mužstva je obsadiť 
aspoň 3. miesto. Najlepšími 
strelcami mužstva sú Bratina s 
15 gólmi, za ním nasledujú M. 
Adamec so 14 a Haluska s 10 
gólmi.

Počas jari po prvýkrát zasiahli 
do bojov o body aj prípravkári, 
ktorí sa pripravujú pod vede-
ním Baláža a Chalaňa. Šestnásť 
chlapcov a dievčat vo veku od 
7 do 10 rokov má za sebou pre-
miéru v drese našej TJ. Na našu 
žiadosť ich športovo-tech-
nická komisia pri ObFZ v Pov. 
Bystrici zaradila do skupiny o 
16. až 22. miesto. Súťaž hrajú 
formou turnajov, doposiaľ 
odohrali 3 turnaje a na konte 
majú 4 body za jednu remízu 
2:2 s Horovcami a víťazstvo 2:1 
s Prečínom.                    Ing. F. Gach

4. číslo LZ
Ďalšie číslo pripravujeme na 12. au-
gusta t.r.. Opäť v ňom nájdete obvyk-
lé rubriky a články, ktoré robia súčasť 
každého čísla LZ. Nebude chýbať ani 
dvojstrana rímskokatolíckej farnosti 
U nás. Osobitne upozorňujeme na 
výsledky celoročnej práce ladčian-
skych škôl a rozsiahly článok k 50. 
výročiu založenia Odborného učilišťa 
internátneho v Ladcoch.


