SPRAVODAJCA
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Číslo: 6 december 2010

Povedú našu obec
Po voľbách do obecného zastupiteľstva a starostu obce je už
jasné, kto povedie našu obec v nasledujúcom štvorročnom volebnom období.
V celej obci bolo zapísaných 2 129 voličov. Z tých sa volieb zúčastnilo 1026, čo je 48,19 %. Celkom voliči odovzdali 984 hlasov na poslancov a 1010 hlasov na starostu, ktoré boli uznané za platné.
Vo voľbách starostu najviac
hlasov dostal Ing. arch. Ján
Remo a bude na čele obce až
do roku 2014.
Za poslancov zvolili Ladčania:
V obvode č. 1:
Dominik Koštialik
Ing. Jaroslav Koyš
Ing. Peter Bračík

Vladimír Chovanec
Daniela Hudecová
V obvode č. 2 (Tunežice):
Ján Abrahámovský
Gabriela Melicherová
V obvode č. 3 (Horné Ladce):
Marián Markuš
František Meliš

Novozvolenému starostovi a poslancom blahoželáme a prajeme im, aby sa nasledujúce štyri roky obec zveľaďovala, aby mali
„priaznivý vietor“ ekonomický i politický. Aby sa vždy dohodli
na splnení zákona číslo jeden: Spokojnosť občanov je prvoradá!

Všetkým čitateľom a občanom Ladiec
prajeme pokojné prežitie vinačných sviatkov
a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2011 !
redakcia Ladeckých zvestí

Vážení spoluobčania!
V novembrových komunálnych voľbách ste mi opätovne potvrdili mandát viesť a spravovať našu obec ďalšie štyri roky. Je
pre mňa veľkou cťou, že ste mi štyrikrát vyslovili dôveru, čo
ma zaväzuje vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti na to, aby
aj tieto ďalšie štyri roky boli pre našu obec rokmi rozvoja, prosperity a pokoja.
Po vianočných sviatkoch bude zvolaná schôdza nového obecného zastupiteľstva a verím, že spolupráca s novým poslaneckým zborom bude konštruktívna, plodná a pre obec osožná.
S novým obecným zastupiteľstvom si musíme postupne zosúladiť svoje predstavy o prioritách a potrebách našej obce tak,
aby sme pôsobili ako jeden celok, ktorý má jasnú predstavu o
cieľoch a potrebách obce a dostatočnú vôľu ich naplniť.
Pre naplnenie všetkých týchto cieľov ako i pre ochránenie obce
pred hrozbami, ktoré jej spôsobilo nešťastné zapletenie sa do
ručiteľských záväzkov, budeme potrebovať aj pomoc najvyššiu.
Bez tejto pomoci, ako som to cítil už celé predošlé roky, nemožno očakávať, že naše akokoľvek dobre myslené snaženie, dospeje do úspešného konca.
Vážení spoluobčania!
Blížiace sa vianočné sviatky sú vari najradostnejším návratom
nás Slovákov a Európanov ku koreňom našej európskej kresťanskej kultúry. Kultúry, v centre ktorej stojí princíp tolerancie, pokoja a lásky.
Verím, že nás tento odkaz Vianoc bude sprevádzať celým volebným obdobím. Želám Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín. Nech nikomu nechýba na sviatočnom stole nič z toho, čo pre neho znamená hojnosť a spokojnosť.
Šťastný nový rok 2011 Vám želá
Ing. arch. Ján Remo,

Posledné zasadanie
Posledné zasadanie obecného
zastupiteľstva vo volebnom období 2006 – 2010 sa konalo 15.
novembra t.r..
Hlavným bodom programu malo
byť schválenie rozpočtu na rok
2011. Poslanci však rozhodli, že
rozpočet bude schvaľovať novozvolené obecné zastupiteľstvo.
V ďalšom bode schválili úpravu
rozpočtu na rok 2010 a vypočuli
si prehľad čerpania rozpočtu za 3.
štvrťrok 2010.
P. Ondrička žiadal upraviť dobu
nájmu za terasu Baru Colana pri
futbalovom ihrisku. Poslanci žiadosť zamietli.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Ľ.
Klobučníkovi dlhodobý prenájom
na zriadenie panelového prejazdu ponad Slatinský potok. Ďalej
schválili odpustenie dlhu TJ Tatran cementáreň za užívanie teplej
a studenej vody za posledný kvartál 2010. Rovnako schválili pomoc obce TJ Tatran-u pri budovaní zavlažovacieho systému trávnikov na futbalových ihriskách. Ide
o súhlas používať studňu bývalého
hlavného zdroja sídliska Záhradná, ktorý je už prepojený s futbalovým ihriskom. Obecné zastupiteľstvo schválilo novú smernicu o
odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch. Ide hlavne o
úpravu na novú menu a čiastočné zvýšenie prostriedkov na zakúpenie pozorností pre jubilantov. Potom poslanci prerokovali a
schválili Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje podmienky o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky, činnosť v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu a výšku príspevku na
čiastočnú úhradu v školskej jedálni. Na záver si poslanci vypočuli
správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za september a október 2010. Potom starosta obce v krátkom príhovore vyhodnotil základné body činnosti OZ, poďakoval poslancom za
ich obetavú prácu pre obec, disciplinovanú účasť na zasadaniach.
Vzhľadom na ťaživú finančnú situáciu obce, neboli schválené nijaké odmeny ani poslancom, ani
starostovi.
Ing. arch. Ján Remo

Výsledky volieb 27. 11. 2010

Z matriky
obce

Ako sme už uviedli, účasť na voľbách v celej obci bola
48,19 %. Porovnajme si ju so všetkými predchádzajúcimi voľbami od roku 1990: 1990 – 68%, 1994 – 65%, 1998
– 58%, 2002 –48%, 2006 – 39,1%.
Dovedna prišlo k voľbám 1 026 voličov, z toho v obvode
1 to bolo 740 voličov (48,7%), v obvode 2 – 166 voličov
(47,7%) a v obvode číslo 3 – 120 voličov (46,33%).

Narodené deti:
Hana Juzeková
Bibiána Blažičková
Nella Štrbíková
Tomáš Janík
Richard Kocmál
Rebeka Taria Čuriková
Martin Majerov
Samuel Kurtiš

Kandidáti na starostu obce dostali takýto počet hlasov:
1. Marián Justh, SDĽ – 347 hlasov
2. Jozef Mihálik, nezávislý kandidát – 123 hlasov
3. Ing. arch. Ján Remo, ĽS – HZDS – 540 hlasov.

Blahoželáme rodičom k prírastku
do rodiny a deťom želáme šťastné
detstvo v zdraví a spokojnosti.

Kandidáti na poslancov:
Obvod č. 1 – 741 voličov:
1. Peter Bračík Ing., KDH (260)
2. Milan Češko, KDH (163)
3. Jozef Fatura, ĽS-HZDS (158)
4. Pavol Fatura, KSS (91)
5. Ján Gramata Ing., ĽS – HZDS (146)
6. Helena Holičková Mgr., SDĽ (149)
7. Alena Hudáková, SDĽ (53)
8. Daniela Hudecová, KDH (205)
9. Peter Chovanec, KDH (197)
10. Vladimír Chovanec, KDH (251)
11. Dáša Illyová, SDĽ (119)
12. Juraj Kalus, KSS (52)
13. Dominik Koštialik, SMER – SD (282)
14. Jaroslav Koyš Ing., SMER – SD (280)
15. Libor Kvasnica, SNS (60)
16. Jaroslav Melicher Ing., ĽS – HZDS (14)
17. Vladimír Poliak, ĽS – HZDS (47)
18. Monika Števánková Ing., SDĽ (105)
19. Jozef Švihel Bc., SDĽ (55)
20. Miroslav Zahradník Ing., ĽS – HZDS (53)
21. Miroslav Zajac, SMER – SD (135)
Obvod č. 2 (Tunežice) 166 voličov
1. Ján Abrahámovský, SMER – SD (94)
2. Mikuláš Balog, SDĽ (22)
3. Jozef Ďuriš, KDH (19)
4. Pavol Letko, SNS (49)
5. Gabriela Melicherová, SNS (84)
6. Jozef Mihálik, nezávislý kandidát (35)
Obvod č. 3 (Horné Ladce) 120 voličov
1. Mária Bednáriková Mgr., KDH (37)
2. Slávko Belian, SDĽ (22)
3. Martin Fatura Ing., KDH (3)
4. Dominik Kobza Ing., SMER – SD (32)
5. Branislav Král, SDĽ (8)
6. Marián Markuš, ĽS – HZDS (62)
7. František Meliš, ĽS – HZDS (55)
8. Martin Šimon, SNS (5)

Zomreli:
Margita Bašková (83 r.)
Helena Zemanová (78 r.)
Smútime nad úmrtím našich spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili a spolucítime s pozostalými
nad ich stratou.
Jubileá:
80 rokov
Agnesa Martináková (11. januára 1931)
Emil Kňažko (19. januára 1931)
90 rokov
Antonia Bajzová (2. január 1921)
25. výročie sobáša
Štefan Zábojník a Blanka, rod.
Bašková (25. január)
Peter Mihálik a Iveta, rod. Balejková (1. február)
55. výročie sobáša
Ing. Ladislav Letko a Mária, rod.
Čemešová (21. január)
Jubilantom želáme mnoho zdravia, šťastných dní v ďalších rokoch
života.

Úcta k starším občanom
Dňa 29. októbra t.r. sa veľká sála
Domu kultúry v Ladcoch stala
miestom stretnutia občanov nad
60 rokov. V rámci „Mesiaca úcty
k starším“ ich pozvali poslanci
obecného zastupiteľstva, starosta obce a Zbor pre občianske záležitosti. Na posedení si vypočuli
príhovor starostu obce, kultúrny
program v prevedení detí z Materskej školy a Základnej školy v
Ladcoch. Nechýbala ani dychová hudba Ladčanka, ktorá koncertovala a zabávala prítomných
v druhej časti programu. Občerstvenie pre prítomných dôchodcov tak, ako už po mnohé roky,
pripravili pracovníčky obecného úradu.

Aktuálne stavby v obci
16-bytový nájomný dom

Pošta Ladce

Tento nájomný bytový dom obec stavia z pôžičky zo Štátneho
fondu rozvoja bývania, ktorú bude obec splácať 30 rokov z nájomného a z dotácie Ministerstva výstavby. O tejto stavbe sme už
podrobnejšie písali v niektorých z predchádzajúcich čísiel Ladeckých zvestí. Teraz uvedieme iba niektoré základné údaje.
Projektovú dokumentáciu spracovala projektová inžinierska
kancelária Trenčín – Ing. Dušan Krupala.
Dodávateľom stavby je firma Bezex – Igor Hrušovský, Trenčianske Stankovce.
Investor – obec Ladce s pomocou ŠFRB, dotácie Ministerstva výstavby a z vlastných zdrojov.
Investičný náklad: 776 025 E
Termín kolaudácie: máj 2011

Prestavba poštového úradu je súčasťou stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov“.
Je to vyvolaná stavba súvisiaca s realizáciou podchodu pod
železničnou traťou. Nová komunikácia do podchodu povedie okolo pošty a z toho dôvodu bolo potrebné zmeniť
vchod a teda prakticky prestavať všetky priestory.
Základné údaje o tejto stavbe nie sú obci presne známe. Investorom sú Železnice SR, dodávateľom združenie firiem
realizujúcich modernizáciu železnice.
Termín ukončenia je február 2011.

Revitalizácia v obci Ladce

(z latinského revitalizácia = oživenie, obnovenie)
Tento projekt bol pripravovaný na základe podmienok riadiaceho orgánu, teda Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý stanovil podmienky na čo a v akom rozsahu možno použiť prostriedky z európskeho rozvojového fondu.
V zásade muselo ísť o revitalizáciu už jestvujúcich plôch v
obci. Vybrali sme priestor pred Domom kultúry a chodník spájajúci tento priestor s križovatkou v strede obce. O
architektonických a urbanistických súvislostiach sme už v
minulosti písali. Uvedieme základné údaje o stavbe.
Projektovú dokumentáciu spracovala projektová firma
„Ingart“ Stupava, autor: Ing. Juraj Čierny.
Dodávateľ: „Yit reding, a.s.“ Bratislava
Investor: Obec Ladce z prostriedkov eurofondov
Investičný náklad: 330 752 E (vrátane DPH)
Termín odovzdania: 31.03.2011

Farský úrad Ladce
V súlade s dlhodobou koncepciou výstavby centra obce sa
začala prestavba bývalej budovy obecného úradu č. 151 na
sídlo pripravovaného Farského úradu v Ladcoch. Základné údaje o stavbe:
Budova a pozemok bývalého obecného úradu je v súčasnosti majetkom Rímsko-katolíckeho farského úradu v Košeci. Projektové práce zhotovil PIO Keramoprojekt, a.s.,
Trenčín.
Termín ukončenia stavby: december 2011
Celkové náklady na stavbu: 332 000 E – investor nadácia
Agapa
Dodávateľ stavby: firma Sibamack Považská Bystrica

O železničných stavbách (podjazd, most, nadjazd) píšeme na strane 5 týchto Ladeckých zvestí.

Stúpajúca účasť i kvalita
na Koyšových Ladcoch
V dopoludňajších hodinách v piatok 22. októbra t.r. sa účastníci už 12.
ročníka Koyšových Ladiec zhromaždili pred Domom kultúry, kde položili kytice kvetov k buste básnika. K prítomným sa prihovoril zástupca
klubu priateľov poézie Pavla Koyša, herec a spevák, Anton Baláž. O otvorenie súťaže sa potom postaralo v bývalej kinosále divadielko Desať z
Gymnázia v Považskej Bystrici. Najväčšiu radosť robila organizátorom
stále stúpajúca účasť súťažiacich i kvalita prednesu v najmladšej kategórii i v kategórii dospelých.
Súťaž hodnotila porota zložená z
renomovaných odborníkov. Ukazuje sa, že ďalšie ročníky Koyšových Ladiec prinesú niektoré organizačné zmeny a formy oceňovania.

Hodnotiaca porota:

PaedDr. Gejza Sádecký, CSc.,
predseda
Anton Baláž
PhDr. František Švába
Elena Bakošová
Mgr. Mária Schlosserová
Mgr. Beáta Kvaššayová
Janka Poláková

Umiestnenie súťažiacich:

I. kategória
1. Iveta Švecková, Gymnázium
Púchov
2. Adam Bajo, Gymnázium sv.
Jána Bosca, Nová Dubnica
3. Nina Varíniová, Gymnázium J.
Jesenského, Bánovce nad Bebravou
Diplom a cena - Peter Kováčik, ZŠ
Slovenských partizánov, Považská
Bystrica za zaujímavú montáž tex-

tu a za osobnostnú výpoveď.
II. kategória
1. Michal Jantoška, Obchodná
akadémia, Prievidza
2. Nikola Kokiová, Gymnázium J.
Jesenského, Bánovce nad Bebravou
3. Dominika Světlíková, Gymnázium Nové Mesto nad Váhom
Diplom a cena - Katarína Cíbiková, SOŠ sv. Rafaela, Nemšová, za
výnimočný výber textu Jána Kostru
kategória do 50 rokov
1. Edit Hrehušová, Pruské
2. Barbora Pekarová, Trnava
kategória nad 50 rokov
1. Dana Sobolová, Kysucké Nové
Mesto
2. Jozef Franček, Dolný Kubín
3. Jozefína Jurovatá, Lúky pod
Makytou
Diplom a cena - Božena Dobrovičová, Považská Bystrica, za autorskú tvorbu v trojvrstvovej výpovedi Modlitba

Významné výročia obce v roku 2011
Rok 2011 bude aj rokom výročí niektorých významných
udalostí, z ktorých každá svojim podielom ovplyvnila život
v našej obci. My si ich pripomenieme na stránkach Ladeckých zvestí podrobnejšie, prípadne ilustrované dobovými
fotografiami. Dnes vám poskytneme prehľad týchto udalostí:
1831 – Epidémia cholery (180)
1856 – Prvý známy richtár v
Ladcoch (155)
1876 – Zriadenie obecnej školy v obci (135)
1911 – Postavenie „Urbárskeho domu“ (100)
1911 – Narodila sa Elena Koyšová (100)
1921 – Vznik KSČ v Ladcoch
(90)
1921 – Rozpredaj bývalého
panského majetku (90)
1921 – Založenie prvej dychovej hudby (90)
1926 – Založili obecnú knižnicu (85)
1931 – Vznik Úverového

družstva (80)
1931 – Založili ovocnú škôlku (80)
1936 – Prvá súkromná telefónna linka (75)
1936 – Udelili prvú koncesiu
na autodopravu (75)
1946 – Odhalenie pomníka
padlým (65)
1946 – Založili dychovú hudbu v kláštore (65)
1946 – Prvé voľby po vojne
(65)
1951 – Založenie Zväzu protifašistických bojovníkov (60)
1956 – Vznikla organizácia
drobnochovateľov (55)
1971 – Otvorenie novej Materskej školy (40)
1971 – Založenie veľkého dychového orchestra (40)
1976 – Spojenie Ladiec a Tunežíc (35)
1996 – Začiatok stavby diaľnice (15)
1996 – Odhalenie busty P.
Koyša (15)
2001 – Začiatok veľkej modernizácie cementárne (10)

Októbrové zasadanie obecného
zastupiteľstva
Hlavným bodom programu na zasadaní obecného zastupiteľstva 13. októbra 2010 bolo schválenie úveru zo
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na projekt Revitalizácie v obci Ladce vo výške 340 369 E. Ide o rekonštrukciu plochy pred Domom kultúry (píšeme o tom
na inom mieste). Táto stavba je hradená z eurofondov,
ale systém financovania je taký, že obec uhradí dodávateľské práce z pôžičky a tie potom refunduje (vráti) Ministerstvo výstavby. Tento spôsob financovania nie je pre
obec najvýhodnejší, je ale najpružnejší. Obecné zastupiteľstvo schválilo úver jednomyseľne. Obci sa finančné
prostriedky vrátia do marca 2011. Podľa pravidiel eurofondov obec z celej stavby platí 5 %.
Poslanci schválili prenájom kancelárskych priestorov
v Osvetovej besede v Tunežiciach firme „Alpine Slovakia“, ktorá realizuje stavbu obchádzky hlavnej cesty okolo Osvetovej besedy v Tunežiciach. Nájomné stanovili na
100 E mesačne.
Na záver obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena v prospech obce na pozemkoch p. č. KN
547 a KN 551, ktoré patria Slovenskému pozemkovému
fondu. Pozemky sú potrebné na vedenie vodovodu a plynovodu k 16-bytovke „Za kaštieľom“.
Ing. arch. Ján Remo

Ukončili obnovu úseku
trate Ladce – Beluša
Od 12. decembra t.r. vstúpil
do platnosti nový grafikon
osobnej vlakovej dopravy.
Ako službu čitateľom Ladeckých zvestí dávame k dispozícii odchody a príchody vlakov
zo a do stanice Ladce. Obmedzenia vlakov sú určené s dátumami a vyznačené v rubrike
„poznámky“.
Práce na modernizácii železnice v našom regióne a prispôsobenie na 160 kilometrovú rýchlosť úspešne pokračujú. Dňa 3. decembra t.r. pracovníci, ktorí sa podieľajú na
tejto veľkej a náročnej stavbe,
ukončili obnovu úseku Ladce
– Beluša. Jej súčasťou bola aj
prestavba mostu pre Slatinský
potok, ktorý je už v prevádzke. V čase, keď sme pripravovali toto číslo Ladeckých zvestí, bolo treba ešte doriešiť prepustenie samotného potoka.
Začala sa aj prestavba nadjazdu v Tunežiciach. Stavba podľa
plánu by mala byť dokončená
do konca augusta 2011. Dovtedy sa motoristi budú musieť uspokojiť s úrovňovým prechodom cez železničnú trať
vybavenú automatickými závorami. Po dostavení nadjazdu
sa provizórny prechod zruší.
Železnice Slovenskej republiky žiadajú motoristickú verejnosť o pochopenie s dočasným
obmedzením jazdy cez priecestie.
Ďalšia etapa výstavby koridoru rýchlodráhy sa začne 22.
februára 2011 na úseku Ilava
– Ladce.
Každá takáto veľká stavba si
vyžiada aj tzv. vyvolané investície, teda stavby, ktoré treba realizovať okrem samotného diela. V Ladcoch to bude
aj podjazd pod železnicu, ktorý nahradí doterajší prechod
z obce do Horných Ladiec a
cementárne. Príprava stavby
podjazdu si vyžiadala úpravu
pošty, pretože tade pôjde nábehová cesta k nemu. Pošta a časť
cestného úseku sa už upravuje (píšeme o tom na 3. strane).
Výstavba podjazdu – jej začiatok, je plánovaný na druhú polovicu budúceho roka.

Príchody a odchody vlakov

Bohatý rok zo SZZP v Ladcoch
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých v Ladcoch sa
môže za práve končiaci sa
rok pochváliť bohatou činnosťou. Od marcovej členskej výročnej schôdze pripravil výbor za pomoci členov množstvo pozoruhodných podujatí.
Na spomínanej schôdzi doplnili výbor – prázdne miesta
po E. Kvasnicovej a Š. Kováčikovi. Nahradili ich L. Sláviková a B. Peterková (predsedníčka revíznej komisie).
Pri tej istej príležitosti Mgr.
Arpád Maďar, predseda OV
v Považskej Bystrici, informoval o nových sociálnych
zákonoch.
Kultúrno –spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa
matiek sa uskutočnilo 21.
mája 2010 v DK. Okrem členov ZO sa posedenia zúčastnili aj členovia družobných organizácií z Domaniže, Sverepca, Lúk pod Makytou, Púchova, Beluše, Košeckého Podhradia, Hornej Poruby, Pruského a Ilavy. Dobrú náladu dotvárala hudba z
Nemšovej pod vedením Petra Holbu.
Posedenia sa zúčastnilo 220
osôb.
Od 30. 5. do 4.6. 2010 sa zúčastnilo 15 členov na rekreačnom pobyte na chate MIMO v Kováčovej. V júli 2010,
od 15. do 18., si pripravili posedenie na chate Muflón, na
ktorom sa zúčastnili aj členo-

via družobných organizácií.
Okrem gulášu a smažených
rýb dobrú náladu vytváral
Janko Strieženec zo Sverepca harmonikou a humorným
vystúpením. Na posedení sa
zúčastnilo 65 členov a hostí.
V máji sa členovia zúčastnili
športových hier v Orlovom,
ktoré zorganizoval OV SZZP
Považská Bystrica.
Dňa 24.06.2010 sa 8 členov
ZO zúčastnilo na II. ročníku
športových hier v Hornej Porube.
Počas celého roka sa zúčastňovali členovia ladčianskej
organizácie na rôznych akciách v družobných obciach.
Členovia ZO SZZP v Ladcoch Anton Ištok, Milan
Mraffko, Mária Machovičová a Bohumil Kvasnica boli
na okresnej konferencii ocenení za dlhoročnú činnosť v
organizácii.
Výbor a všetci členovia ZO
SZZP ďakujú sponzorom za
finančnú podporu, menovite
Obecnému úradu v Ladcoch
a Považskej cementárni, a.s..
Tiež ďakujú všetkým členom,
ktorí sa zúčastňovali na činnosti SZZ i pracovníčkam
kuchyne Odborného učilišťa
internátneho.
Organizácii SZZP v Ladcoch
prajeme, aby ich činnosť v
roku 2011 nebola o nič chudobnejšia ako tá tohoročná a
aby sa im aj v nasledujúcom
roku darilo pripraviť pre členov zaujímavé a pútavé akcie.

Poďakovanie za spoluprácu
Redakcia Ladeckých zvestí želá svojim čitateľom a všetkým občanom veľa šťastia, pohody, zdravia a spokojnosti v roku 2011.
Redakcia súčasne ďakuje za spoluprácu všetkým dopisovateľom a poskytovateľom podkladov pre tvorbu jednotlivých čísiel Ladeckých zvestí. Menovite Ing. arch.
Jánovi Removi, Ing. Ferdinandovi Gachovi, Ľ. Porubčanovej, Mgr. B. Majtánovej a učiteľom ZŠ, Mgr. M. Sňahničanovi a ostatným z radov spolkov a organizácií.
Tešíme sa na spoluprácu aj v roku 2011 !
redakcia

Aktívni seniori
Rok sa pomaly chýli ku
koncu a to je čas, keď sa bilancuje. Seniorklub ZO Jednoty dôchodcov má za sebou predovšetkým čas príjemných spoločných stretnutí v našej klubovni. Spolu s dôchodcami z Dubnice nad Váhom sme podnikli výlet na termálne kúpalisko v Malých Bieliciach, čo
veľmi prospelo celkovej regenerácii duše i tela. Už po
druhýkrát sme sa zúčastnili na regionálnych športových hrách v Novej Dubnici. Nálada bola skvelá, k
čomu samozrejme prispel
i krásny septembrový deň.
Súťažilo sa v kategóriách
muži –ženy. Ženy v disciplínach: hod na basketbalový
kôš, skok do diaľky z miesta, streľba zo vzduchovky,
beh na 60 a 300 metrov, hod
kriketkou. Muži mali penaltový rozstrel namiesto basketbalu a hod plnou loptou.
Treba priznať, že naše výkony neboli nijak oslňujú-

ce, ale v konkurencii aktívnych športových veteránov
sme ani veľa šancí nemali.
Nebolo to však ani podstatné, pretože takých, ako my,
bola väčšina a všetci sme sa
dobre zabavili. A o to v podstate ide. Inak treba oceniť organizáciu, ktorá určite stála veľa námahy, vzhľadom na to, že išlo o takmer
140 účastníkov.
Možno, ak sa k nám v budúcom roku pridajú ďalší akční ladeckí seniori, prinesieme na budúci rok aj dáku
cenu.
Blížia sa Vianoce a tak sa
chystáme ešte povyrábať
pekné dekorácie a posedieť
si pri koledách, voňavom
bylinkovom čajíku a ak budeme šikovní, tak stihneme
aj pár koláčikov.
Pekné sviatky a šťastný
nový rok želáme všetkým
skôr narodeným – môžu sa
v novom roku k nám pridať.
Zlatica Baricová

Turistický rok 2010
Turistický klub ZO ZTŠČ Ladce po Mojtínskych jaskyniach pokračoval v mesiaci júl výstupom na Tlstú
(1 413 m n.m.) vo Veľkej Fatre. Zúčastnilo sa 44 turistov. Tlstú zvládla polovica za hmlistého a upršaného počasia.
V mesiaci august sa uskutočnil prechod slovenskej časti Beskýd, od Klokočova cez Malý a Veľký Polom (1
061 m n.m.) do osady Karhanovci. Trasu dlhú 23 km
prešlo za krásneho počasia 45 turistov.
V mesiaci september sa už tradične zamierilo do Vysokých Tatier. Tento rok to bol vrch Baranec (2 185
m n.m.) v Západných Tatrách. Za krásneho počasia v
Pribiline sa 30 turistov vo výške kosodreviny dostalo
do hustej hmly a silného vetra. Baranec zvládli všetci, ale po zídení do Žiarskej doliny bol každý premrznutý a rád, že to má za sebou. Tatry ukázali svoju horšiu „tvár“.
V mesiaci november turistický klub plánuje výstup na
Butkov a uzavretie sezóny 2010 tým, že sa naplánujú
akcie na rok 2011.
Ing. Jozef Remo,
predseda ZO ZTŠČ

Stretnutie užitočné pre všetkých
Národná agentúra schválila OUI v Ladcoch projekt: Comenius Školské partnerstvá – multilaterálne v rámci
Programu celoživotného vzdelávania Comenius. V súlade s projektom sa žiaci zúčastnili na druhom medzinárodnom stretnutí v Českej republike, kde okrem našej OUI boli zúčastnené aj partnerské školy z Maďarska,
ČR a Nemecka. Z našej školy sa zúčastnilo stretnutia 5
pedagogických pracovníkov a 11 žiakov z rôznych učebných odborov. Dopravu do Českej republiky riešili osobnými vozidlami, pretože aj v rámci Českej republiky menili miesto pobytu, keď boli tri noci ubytovaní v hoteli Zubříč a tri noci na internáte odborného učilišťa Kelč.
V rámci projektu postavili pergolu v zámockej záhrade.
Zájazd bol naplnený prácou a výmenou skúseností a
jeho priebeh potvrdil užitočnosť takýchto podujatí nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov.
Z Ladiec odišli 3. októbra a na druhý deň v dopoludňajších hodinách ich oficiálne privítali vedúci pracovníci
učilišťa v Kelči i starosta tohto pekného mesta.
Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie pracovného stretnutia, hovorilo sa o organizačných záležitostiach a taktiež sa predstavili zúčastnené školy. V popoludňajších
hodinách sa všetci účastníci presunuli do mesta Teplice
nad Bečvou a Hranice, kde sa oboznámili s najdôležitejšími kultúrnymi, historickými pamiatkami a národnou
prírodnou rezerváciou.
V nasledujúce tri dni účastníci projektu spoločne pracovali na stavbe pergoly. Na druhý deň – v piatok, sa zúčastnili na spoločnom výlete (16 Slovákov, 11 Nemcov,
12 Maďarov a 12 Čechov) do Rožňova pod Radhoštem.
Nezabudnuteľný bol výstup na najvyššiu horu Beskydských vrchov – Radhošť, prehliadka skanzenu v Rožňove
pod Radhoštem i návšteva vo výrobni sviečok.
V sobotu 9. októbra sa vrátili pedagógovia i žiaci domov
do Ladiec obohatení nielen o skúsenosti, ale aj o nové
známosti s priateľmi z Česka, Nemecka i Maďarska. Projekt Comenius sa ukázal opäť ako užitočný a v pedagogickom procese ako inovačný.

Vianočné prázdniny v ZŠ budú od 23. decembra do 7. januára 2011. Vyučovanie
sa začína 10. januára 2011 (pondelok).

Pestrá paleta podujatí v ZŠ
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa školských knižníc sa v mesiaci október konala aj akcia v
školskej knižnici, na ktorej si žiaci druhého stupňa boli prezrieť
nové knihy v knižnici a z nich
si v rámci hodín literatúry čítali ukážky a porovnávali si znalosti v správnom a rýchlom čítaní.
Niečo podobné uskutočnili aj žiaci prvého stupňa. Spojili sa prváci s tretiakmi a druháci so štvrtákmi a v knižnici mladší žiaci počúvali správne čítanie starších kamarátov, reprodukciu prečítaného textu a dokonca i správnu recitáciu. Mgr. I. Lysáková, ktorá sa
stará o školskú knižnicu, pozvala
všetkých žiakov do knižnice, kde
si môžu prísť po vyučovaní zapožičať knihy a tým zvýšiť i záujem
o čítanie a prehĺbenie čitateľskej
zrelosti.
Dňa 26.10.2010 si žiaci prvého
stupňa spolu s pedagógmi školy
pripravili eko hry, ktoré boli zamerané na výrobu výrobkov z jesenných prírodnín. Deti si mohli
jesenné listy nielen obkresliť, pootláčať, ale si z nich vyrábali aj zaujímavé kytičky a ježkov. Tiež si z
gaštanov podľa vlastnej fantázie
vyrábali figúrky, ktoré si na záver

vystavili po triedach. Celá akcia
prebehla v dobrej nálade a v duchu blížiacich sa jesenných prázdnin.
Posledné týždne v októbri na prvom stupni vyhlásili súťaž o najzaujímavejší zemiak. Deti nosili
zemiaky rôznych tvarov a veľkosti
a posledný deň pred prázdninami
vyhodnotili a odmenili deti, ktoré
doniesli najzaujímavejší zemiak.
Dňa 22. októbra t.r. sa žiaci zapojili do akcie „Prevencia proti rakovine“. Žiaci na 1. stupni po celý
deň riešili úlohy o jablkách, čítali i recitovali básne o jabĺčkach a
konzumovali toto chutné ovocie.
Touto akciou dali najavo, že chápu potrebu boja proti tejto chorobe a súčasne sa pričinili o zlepšenie svojho životného štýlu.
Dňa 28. októbra to bola zase
výtvarná aktivita pod názvom
„Ekostrom“. Naša Základná škola je zameraná na ekológiu, preto
sa deti pozitívne aktivizujú v recyklácii odpadu. Stromy vyrobené v tejto akcii boli z plastu, igelitiek, krepového papiera a pod.
Žiacke práce vystavili na hlavnej
chodbe, aby každý deň žiakom
pripomínali dôležitosť starostlivosti o prírodu.

Cvičením k zdraviu a spokojnosti
Nejedna zo žien vyskúšala počas života nejakú tú diétu a práve snaha
schudnúť patrí k najčastejším každoročným predsavzatiam. Koniec roka
je aj o bilancovaní a my, dievčatá a ženy z Ladiec a okolia, môžeme povedať, že po januárovej návšteve Ing. Jula Karabinoša sa takéto predsavzatie zmenilo na reálny krok. Po zapojení sa do jarnej premeny sme poctivým cvičením a zdravým stravovacím režimom úspešne zhadzovali kilá
a centimetre. Pre svoje okolie, ale najmä pre seba samé, sme sa stali krajšie a spokojnejšie.
Žiadne cvičenie sa však nezaobíde bez dohľadu trpezlivého učiteľa, trénera. Pomyselnú ochrannú a vodiacu ruku má nad nami už niekoľko rokov Danka Kretová a touto cestou by sme jej všetky chceli poďakovať za
to, že vďaka nej sme sa mnohé naučili pravidelnosti v cvičení, ale hlavne
v stravovaní. Pod jej vedením potíme tie nemilosrdné kilá v telocvični
alebo v posilňovni a aj jej morálna podpora a osobný prístup je pre nás
motivujúcim vo chvíľach, keď sa nám nechce. Kalanetika, cvičenie s činkami, fit loptami, na bicykli, či na iných nástrojoch – to sú pre nás dennodenné rituály. Zo začiatku sme si každá prešla svojimi krízami, slabšími obdobiami, ale spoločné stretnutia a vzájomná podpora nám pomáha dosahovať želateľné ciele. V našom okolí je niekoľko fit centier s rozmanitou ponukou, ale to naše cvičenie je pre nás to naj. Zasmejeme sa,
ako ženy poklebetíme, ale hlavne mnohé z nás tu prekonali svoje hranice a naučili sa pracovať so svojím telom. Nenútený prístup, záujem a
slová pochvaly našej Danky lákajú stále nové a nové adeptky. Ten dobrý
pocit po cvičení, ktorý vidí a cíti aj naše okolie, množstvo endorfínov a
úsmev na perách je pre ňu tou najlepšou satisfakciou. Želáme jej, i nám
ostatným, v roku 2011 veľa zdravia, radosti a spokojnosti s tým, čo ešte
len dosiahneme, ale najmä s tým, aké (aj vďaka jej snahe) sme už teraz.
Oddané cvičiteľky

V polovici súťaží dorastenci
najlepší
Dospelí odohrali počas jesene15 zápasov, v 4 zvíťazili, 4 remizovali a 7
prehrali so skóre 15:18 a 16 bodmi prezimujú na 13. mieste. Na 15 góloch sa podieľalo až 8 strelcov. Najlepším strelcom jesene je Pagáč J. s 5
gólmi. Po 2 strelili Habánek Ma., Zábojník a Jánoško. Martinka, Kučera, Mražík K. a Mikuška pridali po 1. V tabuľke pravdy majú 8 mínusových bodov. Takéto umiestnenie na konci súťažného ročníka by znamenalo rozlúčku s V. ligou. Príčin tohto stavu je niekoľko: okrem absencie
Martinku takmer počas celej jesene, zranení Kučeru a v závere aj J. Pagáča, pracovných povinností E. Pagáča a Homéra je to v prvom rade nezodpovedný prístup jednotlivcov. Ďaleko za svojimi možnosťami zaostali svojimi výkonmi mladí hráči. Mužstvo ako celok zlyhalo 1. polčas
doma s Malou Čausou, do zápasu sa však paradoxne vrátilo po vylúčení
M. Habánka a dokázalo uhrať bod. Ako celok nepresvedčili svojím výkonom ani v domácom zápase so Starou Turou. Hráči, najmä tí mladí,
by si mali uvedomiť, že príprava takých podmienok, aké sú v Ladcoch,
stojí nemalé finančné prostriedky a tiež nemalé úsilie členov realizačného tímu a výboru TJ. Je na hráčoch, aby si vstúpili do svedomia, urobili
si poriadok vo svojich hlavách a zodpovedne sa počas zimnej prestávky
pripravili na boj o záchranu a hlavne o priazeň diváka.
Dorast - jeho celková bilancia je nasledovná: 14 zápasov, 10 víťazstiev a
4 prehry. So skóre 37:14 a 30 bodmi im patrí pekné 3. miesto. Úvod sezóny bol poznačený neskúsenosťou brankára. Situácia sa zmenila návratom Machalu z hosťovania v P. Bystrici. Nebyť nezodpovedného prístupu celého mužstva v závere zápasu s lídrom súťaže Brvništom, keď 7
minút pred koncom viedli 1:0 a nakoniec prehrali 1:2, mohli zimovať na
čele tabuľky. Ich šanca na návrat do V. ligy tu stále je, je len na chlapcoch
samotných, či sa o ňu dokážu športovo pobiť. Najlepším strelcom je D.
Kandráč so 7 gólmi, 5 dal Bonan a po 4 Žáčik a Ištok. Do streleckých tabuliek sa celkovo zapísalo až 13 hráčov.
Starší žiaci majú tiež určite na viac. V 14 majstrovských stretnutiach 5x
zvíťazili, 3x remizovali a 6x prehrali. So skóre 33:18 a 18 bodmi prezimujú na 9. mieste. Pod ich umiestnenie sa podpísalo dlhodobé zranenie
Mareka Lukáča. Najlepším strelcom mužstva je s 11 gólmi Koštialik, 6
dal Lukáč, 4 Kvasnica, po 3 I. Kandráč, Chovanec, po 2 Šebek, Bielik a
po jednom pridali Chleban a Češko.
Záverom tohto hodnotenia výbor TJ touto cestou ďakuje obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom, vedeniu PCLA, RNDr. Petrovi Janešíkovi, p. Róbertovi Jendrolovi a p. Martinovi Adamcovi, ale i ďalším
sponzorom za ich finančnú a materiálnu podporu, bez ktorej by TJ nemohla fungovať. A celkom na záver výbor TJ praje všetkým sponzorom,
hráčom, trénerom i fanúšikom úspešné vykročenie do nového roku
2011, pevné zdravie, veľa úspechov a veľa pekných športových zážitkov.

„Béčko“ zatiaľ prvé
A družstvo stolných tenistov TJ Tatran cementáreň Ladce hrá v štvrtej lige podľa
predpokladu. Ich umiestnenie v strede tabuľky v konkurencii niekoľkých skutočne kvalitných družstiev je úspechom. B družstvo od začiatku súťaže, teda po
12 kolách, je v 6. lige na prvom mieste. Tesne za ním je Zliechov, s ktorým sa naši
tenisti stretnú 28. januára. Ďalej vám ponúkame v minulom čísle sľúbené vyžrebovanie 2. časti 4. a 6. stolnotenisovej ligy.
19.02. Prieh. Kanianka A – TJ Lad. A
07.01. TTC PB F – Ladce B
14.01. Ladce B – Nozdrovice A
25.02. Ladce B – Červ. Kameň A
15.01. TJ Lad. A – MKST N. Dub. B
04.03. Dolné Kočkovce B – Ladce B
11.03. Ladce B – Pruské B
21.01. Milochov A – Ladce B
12.03. TJ Ladce A – TTC PB C
22.01. TJ Lad. A – STK Orol Otrh. A
22.01. TJ Lad. A – STK Klátová N.V. B 12.03. TJ Ladce A – Slovan PB A
18.03. Nová Dubnica D – Ladce B
28.01. Ladce B – Zliechov A
29.01. TJ Ladce A – ŠK Profes. TN A
25.03. Ladce B – Klobušice A
29.01. TJ Lad. A – TJ Keraming TN C 26.03. TJ Lad. A – TJ Sok. Handlová A
26.03. TJ Lad. A – STK Žar. Oslany A
04.02. Dohňany A – Ladce B
05.02. TJ Lad. A – STK N. Mes. n/V C 01.04. Slovan PB D – Ladce B
08.04. Ladce B – Šebešťanová A
05.02. TJ Ladce A – ŠKM OST TN A
09.04. STK Veľké Uherce B – TJ Lad11.02. Ladce B – Slovan PB C
18.02. Medeko PB A – Ladce B
ce A
19.02. ObSK U. Lazany C – TJ Lad. A 09.04.11 SK Bystričany B – TJ Lad. A

Z HISTÓRIE OBCE
120 rokov Pošty v Ladcoch
História
ladčianskej
pošty je 120 – ročná.
Ako mnoho zmien v
obci, aj túto si vyžiadala
novozaložená cementáreň. V roku 1890, teda v
roku začatia výroby v továrni na cement, sa zriadil poštový úrad.
Od roku 1872 chodili obecní sluhovia z Ladiec a Tunežíc do Košece pre poštu, kde práve
v tom roku začala pošta
fungovať. Dovtedy aj cez
Ladce a Tunežice prechádzali poštové vozy –
dostavníky smerom na
Budatín až do Krakova. Pravda, aj opačným
smerom, do Bratislavy
a Viedne. Vozy prepravovali poštové zásielky i
cestujúcich.
V Košeci boli prepriahacie stanice, jedna pre
smer do Bratislavy a
druhá pre smer do Krakova. Stanice boli v hostincoch, kde prepriahali
unavené kone za čerstvé.
Boli tam veľké maštale
pre kone, ale aj hosťovské izby pre cestujúcich.
Ladčianska pošta mala
dlho priestory v cemenPozvánka na tradičný
Silvestrovský turnaj
Výbor TJ týmto srdečne pozýva všetkých priaznivcov
futbalu na tradičný Silvestrovský turnaj 6 členných
družstiev v malom futbale. Turnaj sa uskutoční dňa
31.12.2010 so začiatkom o
09:00 hod. Prezentácia zúčastnených družstiev bude
v čase od 8:30 v priestoroch
šatní TJ.

tárni a po roku 1912 (založenie železničnej stanice) aj na stanici. Potom sa niekoľkokrát
premiestnila až na miesto, kde je dnes - po obchode, ktorý skrachoval.
V roku 1912 dávajú návrh na zriadenie telefónnej ústredne a o rok neskôr (1913) budujú vedenie pre účastníkov telefónnych staníc. Spočiatku to bola iba cementáreň, železničná stanica a po roku 1920 i četnícka stanica. Prvý súkromný majiteľ telefónu
bol až v roku 1936 mäsiar a obchodník A. Lippe.
V roku 1934 v obci Tunežice bol menovaný
prvý obecný listonoš,
ktorý každý druhý deň
nosil zásielky z Ladiec
do Tunežíc.
O ladčianskej pošte píšeme v Ladeckých zvestiach častejšie - o ich obdivuhodných výkonoch
a „sortimente“ služieb.
O takých sa poštárom
pred desaťročiami ani
nesnívalo. Vývoj pôjde
nesporne aj ďalej. Len či
sa súbežne budú zlepšovať aj podmienky pre ich
neľahkú prácu.
Blahoželáme k výročiu!
LADECKÉ ZVESTI
Spravodajca miestnej
samosprávy v Ladcoch
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