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Dva veľké problémy obce
Obec v jarných mesiacoch roku 2010 postihlo niekoľko vážnych, nepríjemných udalostí. Z nich dve zvlášť narušili zabehaný chod obce. Jeden problém sa týka narušeného životného prostredia a druhý výpadku finančných prostriedkov slúžiacich na najvážnejšie a najpodstatnejšie výdavky.
Inšpekcia životného prostredia zo Žiliny odhalila skládku prevažne stavebného odpadu pri Váhu, ktorú bolo dobre vidieť aj
z diaľnice. Okamžite zakázali vývoz akéhokoľvek odpadu či
materiálu, vrátane zeminy do tohto priestoru. Obec musela
dať odviesť na skládku do Dubnice takmer 500 ton odpadu na
vlastné náklady. Teraz sme povinní tento priestor monitorovať a strážiť, pričom o pomoc bol požiadaný aj Policajný zbor.
Ak budú občania naďalej do tohto priestoru odpad vyvážať,
riskujú veľmi vysokú pokutu. Legálny a jedine možný spôsob
je ukladanie odpadu na úložisko „Luštek“ v Dubnici nad Váhom.
Druhým vážnym problémom je výpadok podielu z daní fyzických osôb, ktorý postihol všetky obce a mestá na Slovensku. V
máji t.r. to bol výpadok viac ako 50 % a v júni už viac ako 85 %.
Obci takto od začiatku roka chýba v rozpočte okolo 86 000 €.
Takýto veľký výpadok z rozpočtovaných finančných prostriedkov (pokiaľ nebudú preplatené) povedie k prehodnoteniu výdavkovej časti rozpočtu. Ak k tomu primyslíme splácanie úveru, môže to mať pre obec vážne dôsledky. Ohrozená bude aj
údržba obce a ostatné činnosti hradené z rozpočtu obce.
Výpadok z podielu z daní fyzických osôb bol spôsobený hospodárskou krízou a stratou zamestnania tých osôb, z ktorých daní obce a mestá žijú. Rovnako sa to týka aj samosprávnych krajov. Sú to spojené nádoby. Treba si viac vážiť drobných podnikateľov a živnostníkov ako i pracovníkov vo výrobe, pretože z ich daní obce žijú. Nezáviďme im, keď sa im darí,
pretože vtedy bude aj nám všetkým lepšie. To je aj hlavný odkaz dnešných ťažkých časov.
Ing. arch. Ján Remo

Lúčkovský potok čistejší
Nedávne výdatné dažde spôsobili aj čiastočné vylievanie
Lúčkovského potoka v priestore medzi Hornými Ladcami a obcou – v Dužinách.
Voda sa vylievala na polia a čiastočne aj do súkromnej záhrady. Potok nebol už niekoľko rokov čistený a zarastený
bol burinou a kríkmi.
Po dohode obce s Považskou cementárňou, a.s. sa čistenie
začalo v pondelok 28. júna a práce dokončili 2. júla t.r. Na
čistenie boli nasadené dva nakladače a dve nákladné autá.
Mechanizmy s posádkami pracovníkov cementárne a cestný traktor s vlečkou a pracovníkmi obecného úradu.
Bahno a zeminu dočasne uložili vedľa cesty do Horných
Ladiec a na pozemku cementárne.
Pod mostom do Podhoria a mostom koľajovej vlečky čistili hasiči požiarnym vodným delom 8. júla.
Lúčkovský potok je v podstate malým vodným tokom, no
v prípade veľkých dažďov alebo prívalových lejakov „Za
horou“ môže byť nebezpečným živlom. Najviac ohrozené
môžu byť niektoré domy v Horných Ladcoch, domy oproti cementárni ale i cementáreň. Je niekoľko nebezpečných
uzlov na jeho toku, ktoré však odstrániť nie je ľahké, ani
lacné.

Nový kabát budove obecného úradu
Nový kabát dostáva prístavba Domu kultúry – časť, v
ktorej sídli obecný úrad.
Pohľad na opadávajúcu omietku nebol ani estetický,
ani dosť dôstojný na budovu, v ktorej sídli samospráva obce.
Vážny problém nedostatku financií sa preklenul tak,
že sa zakúpil iba materiál a všetky práce vykonávajú
pracovníci pracovnej skupiny obecného úradu.
Na fotografii je stav 19. júla t.r.

Obecné zastupiteľstvo
30. júna 2010
Na žiadosť V. Daňu a M.
Hlavatej obecné zastupiteľstvo prerokovalo zredukovanie predajných dní v
Dome kultúry na dva dni do
týždňa. Obaja uviedli ako
dôvod, že predaj podobného tovaru v takom rozsahu
ako doteraz v Dome kultúry
je pre nich likvidačný.
Poslanci zrušili uznesenie č.
7/2010 o prenájme priestorov bývalej kinosály p. Balážom z dôvodu, že ani po
niekoľkých mesiacoch od
schválenia žiadosti nepodpísal s obcou zmluvu o prenájme tohto priestoru.
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo plán práce hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok t.r. a prijalo správu o
jeho činnosti za mesiac máj
a jún 2010.
Poslanci schválili vyradenie
starých nefunkčných počítačov.
Prerokovali a schválili nové
Všeobecne záväzné nariadenie o referende v súlade s novelizáciou zákona
o obecnom zriadení. Text
VZN bol vyvesený na obecnej tabuli a k nahliadnutiu
je na Obecnom úrade.
Obecné zastupiteľstvo si vypočulo stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ladce
za rok 2009 a schválilo ho
bez výhrad.

Mimoriadne zasadanie
OZ 7. júla 2010
Mimoriadne zasadanie prerokovalo iba jediný bod programu – schválenie odkupnej ceny za murovanú transformačnú stanicu na sídlisku Záhradná a prípojný kábel.
Od obce ich odkúpil SSE Žilina. Cena bola stanovená znaleckým posudkom na 33 108 €.
Obec sa 10 rokov snažila o odpredaj tejto trafostanice, ktorá
na nič neslúžila. Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

Voľby do NR SR
Výsledky v Ladcoch

Z matriky
obce
Narodené deti

Voľby 12. júna 2010 v Ladcoch mali zhruba také isté
Matej Kawulok
výsledky ako na celom Slovensku.
Matúš Moško
Počet zapísaných voličov bol 2 129. Hlasovania sa zúMatej Drozd
častnilo 1 315, teda 61,76 %. Počet platných hlasov bol
Martin Straka
1 283.
Najvyššia účasť bola v okrsku č. 3 (Tunežice) 62,32 %, Tešíme sa spolu s rodičmi.
potom v čísle 2 (ZŠ) 62,32 % a okrsok č. 1 (DK) 61,1 %. Novonarodeným želáme
Najviac hlasov dostal Smer – sociálna demokracia, zdravie a šťastné detstvo.
spolu 648 (asi 50 %), teda oveľa viac ako v globále v
Zomreli:
Slovenskej republike.
Mária Kantoríková (74)
Na druhom mieste s počtom hlasov 146 skončila SloMária Janíková (84)
boda a solidarita, nasledovala Slovenská demokraticEmília Máliková (69)
ká a kresťanská únia – DS 116 hlasov.
Alojz Hofstädter (60)
Ostatné strany: Kresťanskodemokratické hnutie: 86
Anna Bieliková (78)
hlasov, Slovenská národná strana: 69, Ľudová strana
HZDS: 67, Strana demokratickej ľavice: 45, Komunis- Spolucítime s pozostalými a
tická strana Slovenska: 36, Ľudová strana Naše Slovyslovujeme im sústrasť.
vensko: 31, Most – Híd: 13, Únia – strana pre SlovenJubileá:
sko: 6, Strana rómskej koalície: 6, Paliho Kapurkova,
85
rokov
sa dožíva
veselá politická strana: 6, Združenie robotníkov SloMária
Orihelová
(16.08.)
venska: 4, Európska demokratická strana: 3, Nová deAnna Bašková (17.09.)
mokracia: 1. Ostatné strany nedostali ani jeden hlas.

Slatinský potok odstavený
Slatinský potok pretekajúci cez Ladce má svoju históriu.
Bol to vlastne kanál, ktorý dal v polovici 19. storočia postaviť Motešický, aby zásoboval vodou ich maštale, pivovar a
liehovar, ktoré stáli na hornom konci obce.
Dnes slúži občanom najviac na zavlažovanie záhrad. Dlhší
čas teraz nebude. Začali sa totiž rekonštrukčné práce na železničnom úseku Ladce – Beluša v rámci prestavby na 160
kilometrovú rýchlosť. Rekonštrukcia si vyžiada demoláciu
železničného mosta, pod ktorým podteká Slatinský potok
a výstavbu nového. Slatinský potok museli stavbári odstaviť a počíta sa s tým, že na úseku od železničnej trate až po
ústie do kanála hydrocentrály voda v koryte niekoľko mesiacov nebude.
Rekonštrukcia železničného mosta nad Slatinským potokom je prvý stavebný objekt zo sústavy objektov rekonštrukcie železnice v okolí Ladiec a Beluše.

80 rokov
Helena Miháliková (7.08.)
Mária Klvaňová (15.08.)
Ján Čemeš (24.09.)
Jubilantom prajeme zdravie, spokojnosť a porozumenie do ďalších rokov života.

Krásna tradícia
Prekrásna, niekoľko desaťročí trvajúca tradícia, privítať
novonarodené deti do života,
žije aj v Ladcoch ďalej.
Zásluhou Zboru pre občianske záležitosti sa zišlo 4. júna
t.r. desať rodičov so svojimi
ratolesťami v novej obradnej
miestnosti obecného úradu,
aby sa zúčastnili slávnostného
programu a zápisu do pamätnej knihy.
V programe vystúpili deti z Materskej školy, členovia ZPOZ-u
a spevácky krúžok žien. Slávnostný akt zápisu uvádzala
matrikárka Ľ. Porubčanová, k
rodičom a deťom sa prihovoril zástupca starostu obce Marián Justh.

Bohatá druhá polovička júla v Ladcoch
Druhá polovička júla bola v Ladcoch naplnená mnohými kultúrnymi, spoločenskými a športovými akciami. Prispeli k
tomu aj „hody“ 25. júla.
Ako to už býva, mnohé akcie boli bohato navštívené občanmi,
niektoré na okraji záujmu Ladčanov. Na niektoré malo vplyv
upršané počasie, takže organizátori museli improvizovať. Absolútny nezáujem všetkých generácií bol o hodovú zábavu.
Pochvalu si zaslúžia organizátori všetkých podujatí – kultúrna komisia obce, športovci, dychová hudba Ladčanka a politické strany a hnutia.
Punc hodového ovzdušia dala prítomnosť „ľudovej technickej
zábavy“, ktorá tiež doplatila na nepriazeň počasia.

Príspevok športovcov
V 13. ročníku zvíťazili Ladce
13. ročník memoriálu Pavla Petríka, ktorého organizátormi sú Železnice Slovenskej republiky a TJ Tatran cementáreň
Ladce sa konal 24. júla t.r. za účasti tradičných súperov: bývalých hráčov z Beluše, Ladiec, Košece a Ilavy.

Vatra zvrchovanosti 2010
Dňa 23. júla t.r. sa na Skalke v
Horných Ladcoch zišlo pri pamätníku slovenskej štátnosti asi
50 občanov, ktorí si prišli pripomenúť 18. výročie vyhlásenia
zvrchovanosti slovenského národa Slovenskou národnou radou.
Program slávnosti bol tradičný. Po štátnej hymne mal príhovor starosta obce Ing. arch. Ján
Remo, po ňom hosť zhromaždenia - predseda okresnej organizácie SNS Ing. Anton Vanko. Nasledovala hymnická pieseň a za-

pálenie symbolickej vatry.
Občania potom pobudli pri vatre
a koncerte dychovky Ladčanka.
Počasie bolo dramatické. Hodinu pred oslavou prudko pršalo,
potom vyšlo slnko a oslava prebehla v pokoji a na štandardnej
úrovni.
Vatru zvrchovanosti Obecný
úrad, SNS a ĽS – HZDS organizujú už 15 rokov. Pri dvojkríži od
roku 2000, kedy bol tento symbol Slovenska postavený.
(foto archív a Janka Prekopová)

Tento ročník možno charakterizovať výbornou hrou mužstiev,
úrodou gólov, slušným , korektným priebehom a tradične dobrou organizáciou turnaja.
Na hre niektorých mužstiev bolo vidieť zohratosť, ktorá je zrejme
výsledkom pravidelného tréningu i zápasov.
Ladčania nesklamali, ukázali vyspelú hru v dramatickom dueli s
Belušou a potom i vo finále s Ilavou, ktorú zdolali 1 : 0 a stali sa
tak po dlhom čase víťazmi turnaja a získali pohár, ktorý im odovzdala manželka Pavla Petríka pani Katarína Petríková.
Výsledky turnaja:
Ladce – Beluša 4 : 3, Ilava – Košeca 4 : 1.
O tretie miesto Beluša – Košeca 7 : 1, finále Ladce – Ilava 1 : 0.
Poradie: 1. Ladce, 2. Ilava, 3. Beluša, 4. Košeca

Stavbársky turnaj
V úvodnom stretnutí 16. júla nastúpili proti sebe Údržba a družstvo (Raj – Bal) zložené z pracovníkov opravovne raj vagónov a baliarne, stretnutie sa skončilo 3:2. V
druhom zápase si finále vybojovalo družstvo Výroby po víťazstve 1:0
nad reprezentantmi Lomu. V súboji
o tretie miesto zvíťazil Lom nad Raj
– Bal 2:1 a vo finále zdolala Údržba
Výrobu 3:2. Po remíze 2:2 v riadnom
hracom čase o víťazovi rozhodol až
penaltový rozstrel. Záver športového
popoludnia patril, ako tradične, súboju výberov PCLA a Prefastavu Topoľčany, v ktorom zvíťazili hostia 3:5.
Ing. F. Gach

Trikrát Ladčanka
Tradícia účinkovania dychovej
hudby v Ladcoch je takmer deväťdesiatročná. Milovníci tohto žánru hudby s potešením sledujú návrat našej dychovky ku
kvalite, novátorstvu v štýle hry
i objaveniu sa niektorých býva-

lých členov dychovky.
Plánovaný koncert 25. júla sa
pre dážď musel premiestniť do
budovy Domu kultúry. Obnovila sa i stará tradícia koncertu
v miestnom kostolíku sv. Valentína.

Memoriál Dominika
Porubčana
V nedeľu 18.07. sa uskutočnil 1.
ročník turnaja dorastencov za
účasti družstiev Dubnice, Košece,
Streženíc a domácich Ladiec.
Dubnica „16“ – Ladce (1 : 1), Košeca – Streženice (2 : 2), Ladce – Stre-

ženice (1 : 1), Dubnica „16“ – Košeca (6 : 1), Košeca – Ladce (5 : 2),
Streženice – Dubnica „16“ (0 : 0).
Víťazom turnaja sa s 5 bodmi stali
hráči Dubnice, druhá skončila Košeca so 4 bodmi, na treťom mieste sa s 3 bodmi umiestnili Streženice. Domáce družstvo skončilo ako
štvrté s 2 bodmi, 2 góly strelil Ištok
a po 1 Lukáč a Cyprian. Najlepším
strelcom turnaja bol so 4 gólmi Filip Štepanovič z Košece.
Ing. F. Gach

Tradičný zápas
Už sa stáva tradíciou, že na ladčianske hody sa stretnú v prípravnom zápase (tesne pred začiatkom súťaží) TJ Domaniža (účastník 3. ligy) s mužstvom TJ Tatran
cementáreň Ladce (5. liga).
Futbalisti Domaniže odplatili
vlaňajšiu prehru a po výbornom
výkone oboch mužstiev porazili domácich 1 : 0. Funkcionári a
fanúšikovia veria, že obe mužstvá
si výbornú výkonnosť udržia aj v
súťaži.

ULICA, V KTOREJ BÝVAM
Dnešná Hviezdoslavova ulica má starú históriu. Už v 15.
storočí viedla diaľková cesta Považím k Budatínu a potom
do Krakova. Neskoršie je známa ako „stoličná cesta“. Asfaltu sa dočkala v roku 1939, keď sa ju Nemci chystali využiť ako strategickú cestu k nástupu vo vojne proti Poľsku.
Až do 19. storočia na tejto dôležitej ceste existovali tzv. prepriahacie stanice, kde „dostavníky“ prepriahali čerstvými
koňmi. Najbližšie takéto stanice boli v Košeci, každá pre
iný smer.

Pavol Országh Hviezdoslav
(1849 – 1921), najväčší slovenský
básnik. Písal rozsiahle lyrické cykly
(Sonety, Letorosty a i). Dôležitou časťou jeho tvorby sú veršované skladby
Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, epos Herodes a Herodias a iné.

Z predchádzajúcich kapitol vieme, že Hviezdoslavova
ulica až do začiatku 20. storočia nebola veľmi zastavaná. Ešte v roku 1850 boli na jej úseku od dnešnej križovatky smerom na Púchov iba tri domy a niekoľko
hospodárskych budov panstva. Dnes tu stoja najdôležitejšie budovy. V priestore križovatky stáli domy kováča, liehovar a iné hospodárske zariadenia panstva.
Najstaršia budova v ulici je kaštieľ. Dal ho postaviť
Imrich Motešický v roku 1747 a potom z iniciatívy
jeho manželky Judity aj jedinečný rokokový kostolík
(1760). Medzi staršie budovy patrí aj pôvodná škola (1883) nadstavená v roku 1929. V tom istom roku
postavili aj obecný dom (dnes obchod „Klasik“). Ale
ešte predtým, v roku 1911, urbárnici postavili svoj
dom, ktorý bol postupne hostincom, JRD, školou a
teraz obchod AMV.
V roku 1946 zo zbierok občanov postavili pomník
obetiam druhej svetovej vojny.
V roku 1953 otvorili vtedy najväčší a najkrajší kultúrny dom na strednom Považí. Na DK je pamätná busta básnikovi, ladčianskemu rodákovi, Pavlovi Koyšovi. Od roku 2010 je v DK umiestnený Obecný úrad.
Ešte ku kaštieľu. Po Motešickom bol majiteľom Adolf
Schenk, zakladateľ cementárne, potom rôzne firmy a
od roku 1925 kláštor Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta z Pauly (až do roku 1950). Potom vlastnili kaštieľ Vorošilovove závody v Dubnici, vojaci Vnútornej
stráže Ministerstva vnútra a napokon Osobitná učňovská škola. V roku 2009 sa odsťahovali, pretože postavili nový moderný školský areál.
Hviezdoslavova ulica pokračuje parkom a časťou Tunežíc. Tu sa nachádza aj kaplnka so zvonicou (1922).
Koniec ulice a súčasne aj koniec obce Ladce tvorí
cestný nadjazd nad železničnou traťou postavený v
roku 1965.
V októbrovom čísle Ladeckých zvestí uverejníme poslednú časť seriálu Ulica, v ktorej bývam. Budú to ulice v
časti Tunežice – Jána Kalinčiaka, Jozefa Gregora Tajovského, Ľudmily Podjavorinskej a Jána Bottu.

Výborné ladčianske hasičky

Predstavujeme PM Team

Hasičské športové súťaže vošli už do tretieho mesiaca. Mužom a žiakom sa darí striedavo, ale ženy zaznamenali za ten krátky čas niekoľko víťazstiev a popredných umiestnení v náročnej konkurencii.
že dospelých a dorastu. MedSlovensko-moravská
zi
31 družstvami naši obsadihasičská liga
li
popredné
miesta. Družstvo
Najprestížnejšia a najobtiažnejmužov
bolo
druhé,
na piatom
šia súťaž, v ktorej majú želiezmieste
skončili
dorastenci.
Suka aj ladčianski hasiči je Sloverénne
víťazstvo
patrilo
ladčivensko-moravská liga. Ôsmy
ročník sa začal prvým kolom v anskym ženám, ktorých prvenKrasne. Muži tu skončili na 24. stvo pred Pruským bolo aj bodovo výrazné.
mieste a ženy boli jedenáste.

Fanúšikovia motocyklového športu vedia, o kom je reč. Obdiv a
uznanie patrí všetkým, ktorí za zložitých podmienok tento šport
pestujú, ale aj tým „okolo“, ktorí sa starajú o zázemie a bez ktorých by sme pravdepodobne nemali koho obdivovať pri odvážnych, dych zastavujúcich jazdách.

Druhé kolo pripravili hasiči v
Moškovci, kde muži boli opäť
na 25. mieste a ženy si zlepšili
deviatym miestom.
V Dežericiach bolo tretie kolo a
ako napísali v Obzore „Ladce sa
zobudili“. To sa však týkalo iba
žien, ktoré obsadili tretie miesto. Muži tradične obsadili 25.
priečku.
Viac ako päťdesiatka družstiev
sa zišla na 4. kole, ktoré bolo v
Ihrišti. Muži opäť v tretej desiatke a ženy zo 17 súťažiacich na
7. mieste.
Piate kolo ligy hostili Trenčianske Stankovce. Muži opäť v tretej desiatke, ženy obsadili dobré
piate miesto a v 6. kole (v Moškovci) boli šieste.

Muži prví v Dubnici

Omladené mužské družstvo
ladčianskych hasičov slávilo úspech v súťaži O pohár primátora mesta Dubnica nad Váhom, kde nastúpila takmer tridsiatka družstiev.
Naši muži súťaž vyhrali pred
Púchovom, Opatovcami, Skačanmi a ďalšími družstvami.
Ženy obsadili ôsme miesto.

Úspešná previerka pripravenosti

V Košeci bolo okresné kolo Previerok pripravenosti – súťa-

Ženy zvíťazili aj v Pruskom, Dohňanoch a Mostišti

Na súťaži v Pruskom zvíťazili ženy Ladiec pred Kvášovom
a Nosicami – tradičnými súperkami.
V Pruskom sa uskutočnila aj súťaž malých hasičov. Víťazstvo si
odniesli chlapci z Ladiec a dievčatá skončili na treťom mieste.
Ženy zvíťazili na súťaži o Pohár starostu Dohňan a získali tak putovný pohár. Zvíťazili aj
na súťaži v Mostišti pred 12 ďalšími družstvami a v Horovciach
boli štvrté.

Súťaž detí v Ladcoch

Dobrovoľný hasičský zbor v
Ladcoch usporiadal detskú súťaž o Pohár DHZ. Súťaž bola
dobre pripravená a mala zaujímavý priebeh, i keď víťazi mali
dosť výrazné rozdiely v dosiahnutých časoch.
Najviac nás potešilo, že víťazom
sa stali naše dievčatá, pred Kvášovom a Pruským. U chlapcov
bolo poradie: 1. Pruské, 2. Púchov, 3. Kvášov, 4. Iliavka, 5.
Ladce, atď.
Dievčatá pokračovali v úspechoch aj na súťaži v Zbore, kde
suverénne zvíťazili a chlapci
boli tretí.

PM team Ladce v zastúpení jazdcami Petrom Kvasnicom a
Mariánom Čuríkom úspešne, ako v roku 2009, odštartovali
sezónu v endure, country crosse, motocrosse i tento rok.
Športovú sezónu tradične odštartovali v Borskom Mikuláši v
známom piesočnom teréne. Nasledovali preteky v blatistom
Skýcove, Zaškove a nezaskočila ich ani prašná trať v Kameničanoch. Na doposiaľ posledných pretekoch v Budimíre reprezentovali úspešne nielen seba, ale i obec Ladce. V silnej konkurencii sa umiestnil P. Kvasnica prvý deň na 7. a druhý deň
na 9. mieste.
V tomto roku jazdcov čakajú ešte preteky v Zábledove, Papradne, Liptovskom Petre a v Malackách. Všetky preteky pozostávajú z dvojdňových namáhavých jázd.
Iste si uvedomujeme, že motocyklový šport je i finančne náročný – prakticky bez sponzorov neuskutočniteľný. Im teda
patrí vďaka za to, že i v Ladcoch máme motocrossových jazdcov.
(na fotografii sú jazdci P. Kvasnica a M. Čurík).

Oznam Lesného družstva a Urbárskeho
spoločenstva
Dňom 1. apríla t.r. začalo na
štvorročné obdobie pracovať nové predstavenstvo na čele
s predsedom Rudolfom Hriadeľom.
Stránkové dni sú od 1. augusta
2010 v každú prvú stredu v mesiaci od 14. 30 do 16. 30 hod. v
miestnosti spoločenstva v Dome

kultúry (stará prístavba).
Upozorňujeme všetkých vodičov, ktorí používajú motorové
vozidlá v lesoch, že musia mať
povolenie pre vstup do lesov na
používanie lesných ciest. Povolenie si možno vybaviť v Lesoch,
š.p., Považská Bystrica – časť Orlové.

Bilancia Materskej školy
MŠ v Ladcoch v školskom roku 2009/2010 navštevovalo 79 detí vo veku od
2,5 do 7 rokov. V štyroch triedach s deťmi pracovalo 8 kvalifikovaných učiteliek. Na vstup do ZŠ sa pripravovalo 25 detí, z ktorých pre 6 detí rodičia požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky.
V marci 2010 sa zápisu do MŠ zúčastnilo 31 detí.
Počas roka sme pracovali podľa nového Školského vzdelávacieho programu,
ktorý nám dáva viacej priestoru na zážitkové učenie. Pripravili sme pre deti
rôzne kultúrne, vzdelávacie aj športové aktivity. Poznávacie vychádzky do
prírody, návštevu miestnej knižnice, bábkové divadlo z Martina aj zo Žiliny, hudobné koncerty. Deti z najstaršej vekovej skupiny sa zúčastnili hudobno- dramatického predstavenia v Beluši.
(Dokončenie na 6. strane)

Odviate časom

Urbár
Značná časť našich spoluobčanov vlastní podiel v spoločne spravovaných lesoch a
pasienkoch podľa stanov, ktoré sú zvolené výborom a jedenkrát v roku kontrolované výročnou členskou schôdzou – valným zhromaždením.
Aby sme si priblížili význam slova „Urbár“ musíme načrieť do histórie. Naša obec
(vrátane Tunežíc) až do posledného desaťročia devätnásteho storočia bola – ako
prevažne celé Uhorsko vtedajšie štátne zriadenie – poľnohospodárska.
Postupná zmena spriemyslovania sa začala až v poslednom desaťročí devätnásteho storočia po výstavbe cementárne. Všetka pôda, dovtedajší jediný výrobný prostriedok, patrila panovníkovi, alebo jeho verným – šľachticom.
Tento stav trval až do roku 1853, kedy po zrušení poddanstva v roku 1848, bolo
roľníkom písomne potvrdené vlastníctvo pôdy, ktorú dovtedy mali iba v užívaní.
Teda predtým zemepán „milostivo dovolil“ svojim poddaným pre výživu ich rodín
obrábať určité polia, avšak z tohto vyplývala bezpodmienečná povinnosť obrábať
aj zeme výlučne pre potreby panstva.
Viacerí zemepáni z chamtivosti určovali mnohokrát neprimerane vysoké robotové povinnosti od svojich poddaných, alebo znižovali výmeru zeme pre rodinu poddaného, čo malo mnohokrát za následok, že títo svoje grunty opúšťali a nezriedka sa vzbúrili.
Cisárovná Mária – Terézia v snahe zamedziť vzburám poddaných v januári 1767
vydala „Urbariálny patent“ upravujúci jednotné vzájomné povinnosti medzi zemepánom a jeho poddanými nazvaný „Tereziánsky urbár“.
Roľník za usadlosť (grunt alebo portu) o výmere tridsať bratislavských (prešporských) jutár (podľa dnešnej výmery osemnásť hektárov) bol povinný „na pánskom“
ročne odrobiť 104 dní na pešo alebo 52 dní so záprahom, k tomu dávať panstvu zo
svojej úrody deviatok a iné povinnosti.
Okrem tohto sa ešte odvádzal cirkvi desiatok.
Zemepán popri tom bol povinný poskytnúť pre každých osem usadlostí primeranú
výmeru lesa na dorobenie palivového i úžitkového dreva a pasienkov na pasenie
dobytka (z toho účastiny v osminách).
Bývali to zväčša málo výnosné, či neprístupné lesy a pasienky nevhodné na dorábanie sena. Jednou z ďalších výhod pre roľníka s plnou výmerou zeme usadlosti
bolo právo voliť počas volieb vicišpána. V Ladcoch volebné právo bolo priznané iba
trom vtedajším osadníkom, nakoľko zemepáni svojvoľne znižovali výmeru zeme
pre usadlosť na ½, ¼ až 1/8 avšak pri tom naďalej požadovali povinnosť - odrobiť plný počet pracovných dní.
V roku 1853 dostali roľníci dovtedy iba užívanú pôdu už do súkromného vlastníctva.
Hory a pasienky však naďalej zostali v spoločnom užívaní. Ich správu riadi výbor
volený valným zhromaždením na štyri roky a týmto valným zhromaždením každoročne kontrolovaným.
Jednotliví členovia majú v tomto svojom spoločenstve iba podiely, dnes už veľmi
rozdrobené dedením a iba v málo prípadoch scelované odkupovaním alebo prínosom manželskými zväzkami.
Na správne hospodárenie v lesoch dozerá Odborný lesný hospodár.
Víťazoslav Kalus
február 2003

46 učňov sa rozlúčilo s Ladcami
Odborné učilište internátne v Ladcoch organizovalo v školskom
roku 2009/2010 v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a podľa § 73 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záverečné skúšky v nasledovných odboroch:
1. Stavebná výroba – murárske práce
2. Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
3. Stavebná výroba – stavebné zámočníctvo
4. Spracúvanie dreva – stolárska výroba
5. Výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii
6. Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár,
sadovník
7. Služby a domáce práce
8. Obchodná prevádzka – príprava jedál
Skúšobné obdobie sa konalo v termínoch:
15. – 17. 6 2010 – domáca príprava žiakov
18.06.2010 – praktická časť – písomná
21. – 22. 06. 2010 – praktická časť
23. 06.2010 – ústna časť
23. 06. 2010 – odovzdávanie výučných listov.
Ku záverečným učňovským skúškam pristúpilo v tomto školskom
roku 46 úspešných absolventov tretieho ročníka našej školy, z toho
9 murárov, 5 maliarov, 7 zámočníkov, 3 stolári, 3 krajčíri, 7 záhradníkov, 3 žiačky z odboru služby a domáce práce a 9 žiakov z odboru prípravy jedál.
Skúšobné komisie skonštatovali, že všetci títo absolventi zvládli
úspešne záverečné učňovské skúšky a mohli tak prevziať svoje výučné listy z rúk triednych učiteľov na slávnostnom odovzdávaní výučných listov. Slávnostného odovzdávania výučných listov sa okrem
vedenia školy každoročne zúčastňuje aj starosta obce, ktorý aj tento rok odmenil 10 najlepších absolventov vecným darom. Boli to
nasledovní absolventi: Ladislav Gombár, Tomáš Géci, Juraj Čičák,
Zuzana Ábelová, Lucia Oláhová, Monika Balážová, Zuzana Pistovičová, Stanislava Burdejová, Ladislav Galba a Kristína Šlosárová.

Bilancia Materskej školy
(dokončenie z 5. strany)
Deti zo strednej a najstaršej vekovej skupiny absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Púchove.
V rámci kultúrnych podujatí obce deti prispeli krásnym programom ku Dňu
matiek, obohatili program pri uvítaní detí do života na obecnom úrade.
V našej materskej škole udržiavame ľudové tradície – prípravou vianočných besiedok s rodičmi, „vynášanie Moreny“, usporiadanie karnevalov počas Fašiangov. Počas roka sme sa snažili, aby deti v našej MŠ cítili pohodu a spokojnosť.
Záver roka sme ukončili v najstaršej vekovej skupine „Otvorenou hodinou“ pre
rodičov. Našou odmenou je pochvala od rodičov a už tradičná spokojnosť učiteliek zo ZŠ s pripravenosťou detí na vstup do ZŠ.
Moja vďaka patrí všetkým kolegyniam, najmä učiteľkám v najstaršej vekovej
skupine, za celoročnú svedomitú prácu pri príprave detí na vstup do „veľkej školy“. Chcem sa poďakovať Obecnému úradu za pomoc pri úprave okolia a prevádzkovaní MŠ, za sponzorskú pomoc PCLA, p. Jendrolovi, Odb. učilišťu, p. Zábojníkovej. Na záver prajem všetkým detičkám krásny zvyšok prázdninových
chvíľ, veľa nových zážitkov.
T. Kukuliašová, riaditeľka MŠ

Pozvánka na košecké kúpalisko

Počas letných prázdnin je otvorené denne od 10.00 do 19. 00 hod.
Vstupné za celodenný vstup: deti do 15 rokov 0,60 €, deti nad
16 rokov a dospelí 1,40 €.
Vstupné za čas od 16. 00 – 19.00 hod.: deti do 15 rokov 0,30
€, pre dospelých a deti nad 16 rokov 0,70 €.

Naposledy zvonec zvučí, život náruč otvára.
Tomu, čo sa stále učí, o šťastie sa postará.
Dňa 30. júna sa zišli žiaci Základnej školy v Ladcoch naposledy v tomto školskom roku so svojimi učiteľmi.
Vypočuli si príhovory hostí i riaditeľky školy a prevzali
vysvedčenia – odmenu za celoročnú prácu.
Osobitne dojemná rozlúčka bola s deviatakmi. Im riaditeľka školy Mgr. Bronislava Majtánová adresovala slová:
„Deviataci, odchádzate, ale čakajú na Vás ďalšie životné obdobia, ktoré Vám pomôžu, aby ste vyrástli v rozumných, tolerantných a cieľavedomých mladých ľudí. Aj keď sa Vám teraz zdá, že sa nemáte za čo ospravedlňovať, čas ukáže, že
sme mali vo väčšine vecí pravdu a že sme nechceli nikomu
zle. Preto Vám v mene všetkých pedagógov želám veľa úspechov na nových školách a vykročenie do života „tou správnou nohou“.
Vo svojom príhovore spomenula všetky úspechy, ktoré žiaci dosiahli v športových, literárnych i výtvarných súťažiach a olympiádach. O tom sme v Ladeckých zvestiach vždy
aktuálne informovali. Aj tento rok sa niesol v znamení premien a stavebných úprav. Pracovníci obecného úradu prerobili toalety v pavilóne B, vynovili triedy v pavilóne A.
Nový šat dostala aj knižnica, priebežne sa upravuje školský
areál. Tu pribudla nová skalka, ktorá bude slúžiť ako trieda
v prírode a bude tvoriť súčasť oddychovej zóny.

Riaditeľka školy a s ňou celý pedagogický zbor a žiaci
školy sa rozlúčili s Mgr. Vierou Královou, odchádzajúcou na dôchodok. Rozlúčili sa s dlhoročnou kolegyňou
a výbornou učiteľkou, ktorá prakticky celý pracovný život v školstve strávila v Základnej škole Ladce. Na vynikajúci pedagogický prístup a výchovné výsledky tejto
ladčianskej rodáčky spomínajú žiaci, ktorých učila, po
dlhých 35 rokov.
Zdravie a pohodu v ďalších rokoch jej želá obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Pripája sa aj redakcia Ladeckých
zvestí, ktoré pomáhala tvoriť.
S láskou budú spomínať aj druháci na svoju pani učiteľku
Mgr. Máriu Balážovú, ktorá odchádza do Dubnice nad Váhom.
Načas – na materskú dovolenku – odchádza Mgr. Jana Štrbíková.

Máj a jún v ZŠ
Naši vo finále ľahkej atletiky
Okresné finále v ľahkej atletike a Memoriál Mgr. Herdovej sa konal za
účasti aj našich žiakov na štadióne v
Dubnici nad Váhom v máji t.r.
Z jednotlivcov sa umiestnil L. Gabriš
v skoku do diaľky na 2. mieste. Ten
istý žiak bol tretí v hode kriketovou
loptičkou (M. Kučma piaty). Piata
bola aj N. Melicherová vo vrhu guľou.
Účasť na Memoriáli bola tiež úspešná. L. Gabriš získal 1. miesto v skoku do diaľky výkonom 580 cm, Samo
Lipták bol tretí v behu na 60 m. N.
Melicherová získala 5. miesto vo vrhu
guľou a rovnako piaty bol M. Kučma
v skoku do diaľky.
Na súťaži sa zúčastnili aj žiaci z Českej a Maďarskej republiky.
Literárna Ilava
24. júna t.r. sa v Ilave uskutočnilo
vyhodnotenie Celoslovenskej súťa-

že v písaní poézie a prózy – Literárna Ilava 2010. Na výbornom 3. mieste
skončila žiačka druhého ročníka našej ZŠ Mária Faturová s básňou „Jar“.
Deň detí medzi vojakmi
Dňa 3. júna t.r. sa žiaci prvého stupňa
našej ZŠ zúčastnili Dňa detí v Trenčíne. Prekrásnu akciu im pripravili ozbrojené zložky – vojaci. V ich priestoroch deti strávili celé predpoludnie pri rôznych súťažiach. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať, aká ťažká je nepriestrelná vesta, akú presnú
mušku treba mať pri streľbe. Okrem
týchto atraktívnych aktivít im vojaci
– „kukláči“, hasiči, kynológovia predviedli ukážky svojej práce.
Z akcie si deti priniesli okrem sladkostí a darčekov nezabudnuteľné zážitky. Vďaka patrí najmä Mgr. Ingrid Lysákovej, ktorá celé podujatie
sprostredkovala a pripravila.

Školská aula ožíva
Pri rekonštrukcii Základnej školy prerobili stavbári bývalú uhoľnú kotolňu na aulu, priestor so stupňovitým hľadiskom. Jej poslaním je poskytnúť možnosti na kultúrne podujatia. V škole to aj skutočne využívajú, o čom svedčí aj podujatie z 29. júna t.r.
Žiaci 1. stupňa sa tešili z divadelného predstavenia. Pod vedením Mgr.
Márie Balážovej a Bc. Šárky Adamcovej malí herci zahrali divadlo „O lenivom kráľovstve“. Rozprávka s dobrým koncom deti poučila i pobavila
a spríjemnila predposledný deň školského roka.

Poďakovanie riaditeľky ZŠ
Touto cestou sa chcem na záver školského roku poďakovať všetkým našim sponzorom a priaznivcom. Za spoluprácu ďakujem pánovi starostovi Ing. arch. Jánovi Removi a všetkým zamestnancom OÚ, poslancom obecného zastupiteľstva, členom výboru Rodičovského združenia
pri ZŠ, predsedovi a členom Rady školy, rodičom a občanom našej obce
– p. Fabovi J. (za vedenie streleckého krúžku), p. Letkovi J., p. Strážnickému F., Cahelovi R. (za vedenie krúžku lukostreľby), p. Jendrolovi R.,
predsedovi TJ Tatran Ladce p. Koyšovi J., p. riaditeľovi OUI v Ladcoch,
p. Hromekovi a jeho zamestnancom, p. riaditeľke MŠ p. Kukuliašovej T.
a ostatným pani učiteľkám za vzájomnú a dobrú spoluprácu.
Veľká vďaka patrí aj nášmu bývalému občanovi Milanovi Danihelovi
(Guru), ktorý nám dal zadarmo kvety pre mamičky ku Dňu matiek.
Poďakovanie patrí aj kpt. Bc. Branislavovi Vavríkovi, ktorý umožnil za
spolupráce s pani učiteľkami našim deťom na MDD vidieť prehliadku
ozbrojených zložiek našej armády v Trenčíne.
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

Návrat k uplynulej sezóne
Mužstvo dospelých dosiahlo v záverečných 5 kolách tieto výsledky:
doma zvíťazilo s Podolím 2 : 0 a
dvakrát remizovalo so Starou Turou a Belušou zhodne 1 : 1. Vonku oba zápasy prehrali, v Handlovej 3 : 0 a v Prečíne 5 : 0. Ich celková jarná bilancia je 14 zápasov,
4 víťazstvá, 4 remízy a 6 prehier,
16 bodov a skóre 15 : 21. Do listiny strelcov sa zapísalo až 9 hráčov: 4x skóroval Martinka, 3x Homér, 2x E. Mrážik a po 1 góle pridali Majtán, Zábojník, Mar. Habánek, Kušík, K. Mrážik a Kučera. V
konečnej tabuľke obsadili 9. miesto s 36. bodmi a skóre 38 : 41.
Tréneri mužstva hodnotia účinkovanie mužstva takto: cieľ, ktorý bol pred nás postavený pred súťažou „vyhnúť sa bojom o záchranu“, sme splnili. Chceli sme dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie, určite sme patrili medzi šesticu najlepších mužstiev, no nepotvrdili
sme to. Mužstvo sa nevyhlo výkyvom vo výkonnosti, neobišli nás
ani zranenia. Kladom je, že súťaž
hráme takmer výlučne s vlastnými odchovancami.
Dorastenci i napriek dvom domácim víťazstvám v závere sú-

ťaže ukončili svoje niekoľkoročné účinkovanie v krajských súťažiach. V konečnej tabuľke s 19
bodmi a skóre 24 : 79 obsadili 14.
miesto, na záchranu to však nestačilo. V mužstve vzhľadom na svoj
vek končia 3 hráči: Hajduch, Miko
a J. Staňo. Veríme, že títo sa zapoja do prípravy s mužstvom dospelých a zabojujú o svoje miesto
v jeho zostave. Svoje účinkovanie
pri mužstve pre pracovné povinnosti končí i tréner P. Jakuš, ktorému za jeho odvedenú prácu ďakujeme a veríme, že keď mu to jeho
povinnosti umožnia, do Ladiec sa
ešte vráti.
Jarná bilancia starších žiakov – z
13 zápasov 5 víťazstiev, 5 remíz a 3
prehry pri skóre 36 : 21. V tabuľke
po 26. kolách im s 32 bodmi a skóre 65 : 71 patrí konečné 9. miesto.
Na 65 góloch sa podieľalo 11 strelcov, medzi ktorými sa vynímal
Mário Kučma, s 26 gólmi obsadil
spolu s Hudecom z Hornej Poruby 2. miesto v tabuľke strelcov 1.
triedy. Dúfame, že podobne sa mu
bude dariť i v kategórii dorastu, do
ktorej spolu s ďalšími 4 hráčmi od
novej sezóny prechádza.
Ing. F. Gach

Z HISTÓRIE OBCE
80 rokov „guľatej“ v Ladcoch
Tento rok si pripomíname 80 rokov od vzniku futbalového klubu v Ladcoch.
Niežeby sa futbal predtým nehral. Práve naopak. Zo živelnej hry na pažiti sa
stal organizovaný šport, ktorý zaujal ladčiansku mládež i starších občanov. A
tak sa zrodila i ďalšia dôležitá zložka futbalu – fanúšikovia.
Pozrime sa na jednotlivé udalosti predfutbalovej a futbalovej éry, ktoré poznamenali športové povedomie. Už v roku 1921 ľavicovo orientovaní odborári založili Robotnícku telovýchovnú organizáciu. V roku 1925 ju zrušili a založili Federovanú robotnícku telocvičnú jednotu. Rozhodujúci je rok 1930. Vtedy
bol založený Športový klub cementárne Ladce. Iniciátorom bol technický riaditeľ cementárne Július Bergmann a najmä študenti, medzi nimi aj budúci riaditeľ továrne Vojtech Varhaník. Súčasne sa postavilo ihrisko pri Váhu. To o
dva roky museli opustiť pre stavbu hydrocentrály a postavilo sa nové, priamo v
obci, v priestore dnešných bytoviek. V roku 1938 opäť nové ihrisko, ktoré stojí
dodnes ako pomocná plocha pre futbal i hasičov.
Medzitým ladčianski futbalisti hrali priateľské i majstrovské zápasy s významnými mužstvami stredného Považia.
V druhej polovici päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov má v Ladcoch
sídlo Červená hviezda, vojenské mužstvo.
Po ich odchode museli s organizovaním futbalu začať od začiatku. Z najnižších
súťaží sa postupne v sezóne 1973 – 74 dostali do I. triedy, čo bola vtedy veľmi
kvalitná súťaž (na obrázku).
Sviatkom pre ladčiansky futbal bolo postavenie nového ihriska (1981) s kvalitnou trávnatou plochou, o ktorú sa zaslúžili stovky fanúšikov. V novom tisícročí
sa v kultúrnom dome vybudovali moderné šatne a v roku 2004 krásna tribúna.

Príprava na novú sezónu
Mužstvo dospelých začalo prípravu na novú sezónu 6.7. pod vedením trénerskej dvojice Zábojník,
Homér. S mužstvom sa pripravovali Trebula z Vrútok, J. Habánek z Tunežíc, Miko, ktorý skončil v doraste, ale aj pauzujúci Eliaš
a Šedík. Kučera a Mikuška sa pripravovali s Dubnickou juniorkou,
kde s najväčšou pravdepodobnos-

ťou i zostanú. Naopak Kušík, Mi.
a Ma. Habánkovci ani Hajduch a
Staňo, ktorí skončili v doraste, sa
doposiaľ do prípravy nezapojili.
Počas letnej prípravy odohrali 3
prípravné zápasy s týmito výsledkami: Tuchyňa – Ladce 2 : 2, Horovce – Ladce 0 : 3, Košeca – Ladce 0 : 2. Naplánované sú ešte 2
stretnutia.
Ing. F. Gach

Stolní tenisti do 4. ligy
„A“ družstvo postúpilo do 4. ligy z
druhého miesta, pretože víťaz súťaže – Nová Dubnica C – odmietol
postup. „A“ družstvo posilnia hráči Ivan Hrevuš a Miroslav Tomanica, ktorí hrali minulý rok za Lysú
pod Makytou.
Mená hráčov a hráčky, ktorí budú
reprezentovať obec Ladce vo štvrtej a šiestej lige: 1. Tomanica Miro5. číslo Ladeckých zvestí neskôr
Podľa pôvodného plánu malo
číslo 5 Ladecké zvesti vyjsť 8. októbra 2010. Keďže sa 27. novembra t.r. konajú komunálne voľby (obecné zastupiteľstvo a starosta obce), chceme vás oboznámiť s menami kandidátov na tieto funkcie, prípadne s volebnými programami. V súvislosti
s registráciou a inými – i tlačiarenskými postupmi nie je možné pôvodný termín dodržať. Preto Ladecké zvesti č. 5 vyjdú 22.
októbra 2010.

slav, 2. Hrevuš Ivan, 3. Popelka Anton, 4. Popelka Viliam, 5. Hromek
Vladimír, 6. Letko Jozef, 7. Sňahničan Miroslav, 8. Letko Vladimír,
9. Kvasnica Dušan, 10. Michalcová Eva, 11. Kalus Pavol, Štepanovič
Filip, Hrehor Jozef, Gajdošík Peter.
Hráči sú zoradení podľa toho,
akú úspešnosť dosiahli v rebríčku Trenčianskeho kraja. Prví štyria
nemôžu hrať za „B“ družstvo (v 6.
lige). Poslední traja neodohrali dostatok zápasov na to, aby mohli byť
v rebríčku hodnotení.

LADECKÉ ZVESTI
Spravodajca miestnej
samosprávy v Ladcoch
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