SPRAVODAJCA
MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
V LADCOCH

Číslo: 5

Voľby 27. novembra 2010
Voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu
obce sa v Ladcoch uskutočnia dňa 27. novembra 2010
(sobota)
od 7.00 – 22.00 hodiny.
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch určilo počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie. Občania spolu
zvolia 9 poslancov, z toho v obvode číslo
1 – (Záhradná, Cementárska, Hviezdoslavova, Ľudovíta Štúra, Jána Kollára, Kukučínova a Vážska) 5 poslancov
2 – (Tunežice: Podjavorinskej, Tajovského, Bottova,
Kalinčiakova a časť Hviezdoslavovej) 2 poslancov
3 – (Horné Ladce: Ulica Janka Kráľa) 2 poslancov
Podrobnosti k voľbám, volebné miestnosti, spôsob
voľby a ostatné informácie dostane každý volič na
svoju adresu.
Dôležité je, aby ste na voľby prišli a svojim hlasovaním rozhodli, kto našu obec v nasledujúcich štyroch
rokoch povedie.

Po súhradke bez kaluží
V dňoch 23. augusta do 8. septembra pracovná skupina obecného úradu upravila povrch
súhradky z Koyšovej na Hviezdoslavovu ulicu. Táto pešia komunikácia patrí medzi najdôležitejšie pešie komunikačné trasy v obci, pretože je skratkou
občanov v starej časti dediny k
autobusovej zastávke a do obchodu. Roky podliehal skaze
chatrný a nevyspádovaný asfaltový koberček, ktorý pracovníci odstránili, potom sčasti na-

hradili dlažbou a časť zabetónovali. Toto riešenie sa volilo
z dôvodov: dlažba, ktorú obec
vlastní, by nestačila na celú súhradku a môže sa použiť lepšie
na náročnejšie miesta, betonáž
bola rýchla a betón sme získali
sponzorsky v najvyššej kvalite.
Takto zabetónovaná súhradka by mala odolať aj mrazom
a soli. Veríme, že sa bude občanom po tomto pešom ťahu
chodiť odteraz dobre a komfortne aspoň sto rokov.
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18,21 % oprávnených voličov na referende
Dňa 18. septembra t.r. sa
konalo referendum, v ktorom mali občania odpovedať na 6 otázok.
Podľa Ústavy SR podmienkou platnosti referenda je
účasť nad 50 % oprávnených voličov. Celoštátne sa
zúčastnilo necelých 23 %
- referendum bolo teda neplatné. V Ladcoch sa do volebných miestností prišlo
vyjadriť 380 voličov (z 2114
zapísaných), čo je 18,21 %.
Z celkového počtu účastníkov na referende odpovedali na jednotlivé otázky ÁNO
alebo NIE občania takto:
(v zátvorke znamená prvé
číslo „áno“, druhé číslo
„nie“).
1. Súhlasíte s tým, aby NS
RS zákonom zrušila povinnosť platiť za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom? (333/40)
2. Súhlasíte s tým, aby NR

SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca ako priestupok na
všetky priestupky podľa
zákona o priestupkoch?
(376/1)
3. Súhlasíte s tým, aby NR
SR znížila počet poslancov
na 100? (363/16)
4. Súhlasíte s tým, aby NR
SR zákonom ustanovila, že
orgány verejnej moci môžu
obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou
cenou maximálne 40 tisíc
eur? (344/27)
5. Súhlasíte s tým, aby NR
SR ustanovila možnosť voliť
poslancov a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom
internetu?
(382/74)
6. Súhlasíte s tým, aby NR
SR zákonom vyňala osoby
poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa
tlačového zákona? (301/52)

Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a Zbor pre občianske
záležitosti pozývajú dôchodcov
na tradičné stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším.
Uskutoční sa 29. 10. 2010 o 15.00 hodine v Dome kultúry.
Kultúrny program, dychovka Ladčanka, občerstvenie.

Kladné hodnotenie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo fungovalo aj v minulom volebnom období na dobrej
úrovni. Účasť poslancov
bola disciplinovaná, prípadná neúčasť na zasadaní bola vždy ospravedlnená. Úroveň zasadaní bola
štandardne slušná a konštruktívna. Všetkým poslancom ďakujem za obe-

tavú prácu v obecnom zastupiteľstve na prospech
obce.
Obecné zastupiteľstvo v
rokoch 2007 – 2010 zasadalo 28-krát a prijalo 309
uznesení (najviac v roku
2007 – 107, najmenej v
roku 2010 – 48).
Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Čistili kaštieľ a park Hodnotíme volebné obdobie 2007 - 2010
Po dvoch rokoch, ako Odborné
učilište opustilo kaštieľ, zorganizovali majiteľky tohto objektu
a parku - Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta z Pauly, brigádu dobrovoľníkov na vyčistenie
priestorov kaštieľa a parku.
Za dva roky sa na kaštieli (na jeho
vnútorných priestoroch) „podpísali“ vandali i bezdomovci a
tak rozmer prác brigádnikov bol
značný.
Dobrovoľní brigádnici pracovali
od 19. júna do 3. júla t.r.. V Ladcoch sme po dva týždne videli 9
sestier z Nitry, 3 z Belušských Slatín, dvoch kňazov i bohoslovcov.
Brigádnici boli z rôznych kútov
Slovenska – z Považskej Bystrice,
Papradna, Sečoviec, Krupiny, Novote, Košíc, Martina, Ladiec ba i z
Holanska a Ukrajiny.
V prvom týždni odstraňovali
zvyšky radiátorov, rozbitých rúr,
elektrických rozvodní a káblov, linolea, drevo zo stien, umývadlá,
WC misy, vylámané parkety, staré dvere, rozbité sklo.
Druhý týždeň venovali pozornosť
parku a priľahlým budovám patriacim ku kaštieľu. V parku vysekávali prebujnenú zeleň, kosili, drvili konáre a ďalšie práce. Vyprázdnili dom, ktorý kedysi slúžil pre
kandidátky a bytovky (Dom sv.
Lujzy), čistili Lurdskú jaskyňu a
bývalé jazierko.
Brigádnikom výdatne pomohla
obec, keď poskytla ubytovanie v
Základnej škole a technickú pomoc. Rovnako mechanizmy poskytla Považská cementáreň, a.s..
O stravu sa brigádnikom po celé
dva týždne starali sestry z Belušských Slatín.
Aby sme boli vo výpočtoch úplný,
treba poznamenať, že celkom odviezli 5 kontajnerov smetí a 2 autá
železa. Drevo si rozobrali občania.

Pri pohľade na volebný program končiaceho volebného
obdobia (roky 2007 – 2010)
možno konštatovať, že hlavné
zámery sa splnili.
Volebný program bol zameraný hlavne na rekonštrukciu Základnej školy a na podporu bývania pre mladé rodiny.
Základná škola – dva pavilóny
sú zmodernizované a energeticky tak zabezpečené, že z úspor
na teple možno už dnes financovať ďalšie stavebné modernizačné práce. Zvlášť ma teší, že
škola nedostala iba nový kabát,
ale zmodernizovala sa aj v interiéri a to z prostriedkov obce,
sponzorov a školy.
V oblasti starostlivosti o bývanie mladých rodín stav na konci volebného obdobia je nasledovný:
24 bytov do osobného vlastníctva je pred dokončením, 16 bytový nájomný dom je vo výstavbe s predpokladaným dokončením na jar 2011, 19 rodinných
domov v individuálnej výstavbe (Za kaštieľom) je v štádiu
projekčnej prípravy a niektoré
sa už realizujú. Možno teda povedať, že v obci nájde bývanie
58 – 60 mladých rodín, čo je v
istom slova zmysle veľká investícia do budúcnosti obce, pretože mladé rodiny znamenajú aj naplnenie kapacít materskej a základnej školy, dávajú
budúcnosť všetkej obchodnej a

inej vybavenosti v obci.
Okrem týchto „investícií do
budúcnosti“ sme museli naprávať aj veci, ktoré už dosluhujú.
Takýmto neodkladným problémom bol vodovod na sídlisku
Záhradná. Straty vody cez deravé potrubia boli už také veľké,
že bolo nevyhnutné vybudovať
úplne nové rozvody na celom
sídlisku, pretože len tak bola
Považská vodárenská spoločnosť ochotná prevziať tieto rozvody do svojej správy. Dnes sú
nové plastové rozvody zárukou
dobrého fungovania vodovodu.
Okrem týchto investícií sa urobilo ďalšie množstvo potrebných prác, ako uvádzam v
prehľade (tabuľka).
Významným bodom volebného programu v roku 2006 bola
výstavba nového rímsko-katolíckeho kostola. Súčasný stav
je nasledovný: areál bývalého
obecného úradu je vysťahovaný a prevedený na Farský úrad
v Košeci. Na kostol je vydané
územné rozhodnutie, projekt
pre stavebné povolenie je zrealizovaný. V súčasnosti sa optimalizujú finančné náklady na
výstavbu. Do konca roka 2010
sa má uskutočniť rekonštrukcia
druhej budovy na farský úrad
tak, aby sa ustanovený správca
farnosti mohol venovať stavbe
kostola.
Ing. arch. Ján Remo
starosta

Z matriky
obce
Narodené deti
1. Richard Števanka
2. Nikola Mikáčová
3. Nela Melicherová
Vítame novonarodených v našom
obecnom spoločenstve a želáme
im šťastné detstvo. Rodičom blahoželáme.
Zomreli
1. Alojz Hofstädter – (60 r.)
2. Oľga Košťálová – (46 r.)
3. Norbert Tupý – (10 r.)
4. Anna Bieliková – (78 r.)
Smútime nad tými, ktorí nás navždy opustili. S pozostalými spolucítime v ich smútku.
Jubileá
95 rokov – Mária Pražienková
(5.12.1915)
90 rokov – Anna Kvasnicová
(14.10.1920)
Štefan Galanský (15.12.1920)
85 rokov – Anna Dorociaková
(29.11.1925)
80 rokov – Jozef Vrábel (12.12.1930)
55. výročie sobáša
22.10. – Rudolf Čemeš a Emília,
rod. Potočná
12.11. – František Ištvánik a Nadežda, rod. Klobučníková
60. výročie sobáša
9.12. – Ján Čemeš a Mária, rod.
Kočišíková
Všetkým jubilantom blahoželáme a prajeme im v ďalších rokoch
dobré zdravie, spokojnosť, lásku
najbližších i úctu spoluobčanov.

Hody, ako sa patrí
Každého, kto má rád tradície
poteší, ak sa nájdu ľudia, ktorí
ich udržujú a podľa možností aj
zveľaďujú. V Tunežiciach sú to
najmä poslanci zvolení za tento
obvod, miestne pohostinstvo a
športovci. Tohoročné hody v Tunežiciach boli 11. a12. septembra. V sobotu sa stretli na ihrisku futbalisti – „starí páni“ proti mladým, nasledovala zábava s gulášom a pivom zdarma.
V nedeľu sa v modlitebni slúžila omša a na ihrisku Tatran zohrali majstrovský zápas proti Lazom pod Makytou. V Horných
Ladcoch hodová slávnosť 18. a
19. septembra nijako nezaostávala za tunežickou. Bola tradičná omša pri kaplnke, potom pravý poľovnícky guláš na „námestí“ pri bytovkách. Nechýbal ani
hornoladčiansky sobotný futbal
a samozrejme, po celý čas dychovka Ladčanka.

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva v Ladcoch
Obvod č. 1 – 5 poslancov
1. Peter Bračík Ing., 40 r., technik, KDH
2. Milan Češko, 47 r., vedúci údržby, KDH
3. Jozef Fatura, 54 r., robotník, ĽS-HZDS
4. Pavol Fatura, 55 r., technológ ŽSR, KSS
5. Ján Gramata Ing., 51 r., manažér, ĽS – HZDS
6. Helena Holičková Mgr., 50 r., klinický logopéd, SDĽ
7. Alena Hudáková, 45 r., pedagóg, SDĽ
8. Daniela Hudecová, 57 r., administratívny prac., KDH
9. Peter Chovanec, 36 r., súkromný podnikateľ, KDH
10. Vladimír Chovanec, 44 r., administratívny prac.,
KDH
11. Dáša Illyová, 44 r., pedagóg, SDĽ
12. Juraj Kalus, 45 r., robotník, KSS
13. Dominik Koštialik, 33 r., technik, SMER – SD
14. Jaroslav Koyš Ing., 39 r., technik, SMER – SD
15. Libor Kvasnica, 62 r., dôchodca, SNS
16. Jaroslav Melicher Ing., 38 r., technik, ĽS – HZDS
17. Vladimír Poliak, 35 r., súk. podnikateľ, ĽS – HZDS
18. Monika Števánková Ing., 35 r., administratívny prac.,
SDĽ
19. Jozef Švihel Bc., 52 r., pedagóg, SDĽ
20. Miroslav Zahradník Ing., 51 r., pedagóg, ĽS – HZDS
21. Miroslav Zajac, 52 r., železničiar, SMER – SD
Obvod č. 2 (Tunežice) 2 poslanci
1. Ján Abrahámovský, 43 r., technik, SMER - SD
2. Mikuláš Balog, 31 r., robotník, SDĽ
3. Jozef Ďuriš, 25 r., technik, KDH
4. Pavol Letko, 62 r., dôchodca, SNS
5. Gabriela Melicherová, 42 r., účtovníčka, SNS
6. Jozef Mihálik, 42 r., štátny zamestnanec, nezávislý
kandidát
Obvod č. 3 (Horné Ladce) 2 poslanci
1. Mária Bednáriková Mgr., 64 r., dôchodkyňa, KDH
2. Slávko Belian, 48 r., robotník, SDĽ
3. Martin Fatura Ing., 38 r., IT administrátor, KDH
4. Dominik Kobza Ing., 29 r., technik, SMER – SD
5. Branislav Král, 38 r., robotník, SDĽ
6. Marián Markuš, 49 r., robotník, ĽS – HZDS
7. František Meliš, 45 r., robotník, ĽS – HZDS
8. Martin Šimon, 32 r., robotník, SNS
Pre voľby starostov obce (pre všetky obvody)
1. Marián Justh, 58 r., pedagóg, SDĽ
2. Jozef Mihálik, 42 r., štátny zamestnanec, nezávislý
kandidát
3. Ján Remo Ing. arch., 57 r., architekt, ĽS – HZDS

Volebné programy kandidátov
na starostu obce
Kandidáti na starostu obce vo voľbách 27. novembra si stanovili priority, ktoré budú v prípade ich
zvolenia presadzovať do života obce. Sú to programy v oblasti výstavby obce, životného prostredia,
ale i školstva, kultúry a spoločenského života.

Ing. arch. Ján Remo

58 – ročný, architekt – ĽS HZDS
Ústredným motívom nasledujúceho volebného obdobia bude dotiahnuť všetky pripravené aktivity: inžinierske siete na individuálnu bytovú
výstavbu, 16-bytovku a zabezpečovať
súčinnosť so všetkými veľkými investičnými akciami, investorom ktorých
nie je obec, ale budú sa významne dotýkať života v našej obci. Ide o rozbehnutú rekonštrukciu železnice, plánovanú kanalizáciu a vodovod ako i kostol a jeho bezprostredné okolie.
Všetky aktivity z obecného rozpočtu budú podriadené nutnosti splácania dlhu. Chcel by som aj v čase hospodárskej krízy znížiť zadlženosť obce
na štandardnú úroveň. Rázne úsporné
opatrenia budú tlmiť stavebné aktivity obce a preto sa zameriame na drobnejšie, finančne menej náročné diela.
Jednou z takýchto aktivít by mohla byť aj pomoc pri prestavbe predajne potravín, za predpokladu, že dôjde
k dohode medzi Urbárskou spoločnosťou a nájomníkom. Ďalšia dôležitá a neodkladná úloha je renovácia
materskej školy. Na to doteraz nebolo možné získať dotáciu z európskych
fondov. Ak sa nezmenia podmienky,
čaká nás postupná a pomalá renovácia z vlastných zdrojov.
Rozšírenie cintorína v Ladcoch je
plánované za cintorínom na pozemku vedľa zberného dvora, vrátane pozemku pod súčasným zberným dvorom. Treba zabezpečiť projektovú dokumentáciu oplotenia a usporiadania hrobových miest. Rekonštrukcia a
rozšírenie verejného osvetlenia vrátane nových trás – chodník do Hlože, Horné Ladce, Tunežice. Športové
ihrisko v Horných Ladcoch spolu s
klubovňou a spoločenskými priestormi slúžiacimi kultúrno-spoločenskému životu tak ako v Tunežiciach.
Škarpovanie a úprava potokov.
Dobudovanie modlitebne v Tunežiciach. Úprava, prípadne budovanie
nových chodníkov v obci. Nevieme,
v akom stave budú miestne komunikácie po realizácii kanalizácie a vodovodu. Určite bude potrebné vynaložiť
veľa práce na to, aby sa dostali do takého stavu, aký by sme si všetci želali.

Ekológia a životné prostredie zaujíma dôležité miesto v živote obce. Ten
nie je len o stavebnom rozvoji, ktorý
má u mňa prioritu. Druhou dôležitou
zložkou je životné prostredie a hlavne
odpadové hospodárstvo. To bude stále legislatívne náročnejšie, vyžadujúce si profesionálne riadenie a finančnú náročnosť. Ide najmä o činnosti
spojené so separovaným zberom, čo
je hlavná úloha obce, ale aj so schopnosťou zabezpečiť jeho ďalšie spracovanie – teda pre separované komodity nájsť ďalších odberateľov. Túto činnosť môže obec vykonávať iba s podporou a v spolupráci s občanmi.
Ak sa vybuduje kanalizácia a tým sa
vyrieši ekologická likvidácia splaškov, má naša obec šancu stať sa čistou
a enviromentálne na úrovni žijúcou
obcou. K tomuto bodu treba dodať,
že Ladce nikdy nebudú mať toľko finančných prostriedkov, aby tieto úlohy obec vyriešila vlastnými silami.
Obecný úrad a prevádzka obce. Už
z názvu vyplýva, že obecný úrad je
hlavne administratívna zložka obce,
ktorá prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečuje administratívno-správny chod obce. To stručne
znamená:
- riadenie obce starostom a obecným
zastupiteľstvom
- sekretariát a matrika
- správa daní a poplatkov
- ekonomické oddelenie
- sociálne oddelenie a odpadové hospodárstvo
- podateľňa, archív, správa cintorínov
- stavebný úrad
Toto je základná schéma organizačnej štruktúry obecného úradu. Táto
stručná charakteristika znamená v
praxi kolotoč zložitej a náročnej agendy, ktorá sa musí spracovať na profesionálnej úrovni a za pochybenie hrozia
obci nemalé sankcie. V skutočnosti je
to zložitý, živý organizmus.
V poslednom období, v predvolebnej atmosfére, počúvam výsostne neodborné názory na to, ako treba tento aparát okresať. Bol by to amatérsky zásah do fungujúceho organizmu,
(Pokračovanie na strane 4)

Volebné programy
kandidátov na starostu obce
(Pokračovanie zo strany 3)
ktorý by spôsobil viac škody ako osohu. Sú to populistické a demagogické
reči. Tento aparát sa musí naopak doplniť o kvalifikovaného, odborne spôsobilého pracovníka pre stavebné konania a prípravu stavebných aktivít v
obci. Taktiež treba do budúcna uvažovať o právnikovi alebo aspoň odborne
spôsobilej osobe v právnych veciach.
Správne konania, ktoré musí obec zabezpečovať, majú často takú právnu
náročnosť, že bez konzultácie s právnikom ich nemožno vykonať. Vážení občania, obec veľkosti Ladiec nemožno riadiť s tromi administratívnymi pracovníkmi na čele s neskúseným starostom.
Ekonomika obce sa riadi ročnými
rozpočtami, ktoré schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Ekonomika obce je riadená schopnými a ekonomicky zdatnými pracovníkmi s patričným vzdelaním. Všetky kroky sú dôsledne sledované obecným kontrolórom. Doteraz každý rok sme končili s prebytkami financií cca 12 miliónov slovenských korún, to znamená, že tieto peniaze boli ušetrené na prevádzke
obce. Dlh, ktorý máme, nebol spôsobený zlým hospodárením, ale stavebnou činnosťou. Aj z pomeru zadlženosti k preinvestovaným finančným
prostriedkom vidno, že to boli investície tak výhodné, že sme ich nemohli nevyužiť (rekonštrukcia Základnej
školy, 16-bytový dom). Aj investície
do vodovodu na sídlisku Záhradná
ulica boli nevyhnutné.
Hospodárska kríza a následný výpadok podielových daní, ktoré obec dostáva od štátu viedli k tomu, že obec
nedokáže normálne ekonomicky fungovať a zabezpečovať tie kompetencie
a na takej úrovni, ako to od nej očakáva spoločnosť a vyžaduje štát.
Na záver tohto bodu chcem zdôrazniť, že správa obce je dnes veľmi náročná činnosť, vyžadujúca si profesionálnych, odborne spôsobilých pra-

covníkov.
Po dvanástich rokoch pôsobenia vo
funkcii starostu obce môžem konštatovať, že kultúrno-spoločenský život v našej obci nemožno organizovať
na masovej celoobecnej účasti, ale že
je možný v rozdrobenej klubovej forme podľa vekovej či záujmovej skupiny občanov. Celoobecné akcie – zábavy, plesy, prvomájové oslavy narážajú na rozdielnosť predstáv o charaktere hudby, či celkovej podoby zábavy. Myslím si, že budúcnosť kultúrno-spoločenského života v menších
a programovo odlišných podujatiach
„ušitých na mieru“ tej-ktorej záujmovej skupiny. Priestorové podmienky
na takúto činnosť sú v Ladcoch dobré. Ešte jednu vec teba povedať na rovinu. Často počúvam, že v Ladcoch sa
nič nedeje. Obecný úrad nie je agentúrou zabezpečujúcou zábavu pre občanov! Občania si musia tieto aktivity organizovať sami – obec im priestor rada poskytne. (Ako to robí Slovenský zväz zdravotne postihnutých,
Klub dôchodcov, MIMČO a iní).
Slovo na záver
Keď sa prechádzam po obci, všímam si
množstvo vecí, ktoré by bolo potrebné
riešiť – opraviť, nanovo vybudovať, dobudovať, očistiť atď. Všade je dosť problémov, na ktoré môžu občania právom poukazovať – a takto to ešte dlho
bude. Vybudovať obec tak, aby nebolo na čo poukazovať a aby skoro všetci boli spokojní, je beh na dlhé trate.
Ja som sa snažil pristupovať k rozvoju
obce koncepčne. Nechali sme vypracovať územný plán obce a stanovili sme si
priority, medzi ktoré patrilo:
- dobudovanie plynu, vodovodu a kanalizácie
- centrum obce
- Základná škola a Materská školy
- bývanie pre mladých ľudí
- verejné priestranstvá a cintoríny.
Sú to všetko strategické ciele, ktoré sa
nedajú dosiahnuť rýchlo a ľahko. Neprinášajú okamžité a viditeľné efekty.
Bolo by nesprávne, keby sme pre operatívne a populistické ciele zanedbali
strategický cieľ, ktorým je trvalo udržateľný a koncepčný rozvoj našej obce.
Ing. arch. Ján Remo

Jozef Mihálik
42-ročný, štátny zamestnanec – nezávislý kandidát
Zámer 1: Vráťme život našej obci
Každá obec musí mať centrum,
ktoré je plné života, v ktorom ľudia
vyhľadávajú služby, chodia za zábavou či oddychom.
Živé centrum posilňuje a skvalitňuje život komunity a zaslúži si
pozornosť a podporu samosprávy.
Obec sa musí aktívne starať o skvalitnenie služieb a obchodov.
Mojím cieľom preto je:

- Udržať a rozvíjať dôležité inštitúcie v obci
- Použiť dostupné zdroje a kontakty na obnovu kultúrnohistorických
pamiatok a podpora návratu života v obci
- Rozvinúť systém každodennej
kontroly stavu obecných priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a ich operatívnych opráv, čistenia a údržby

- Vytvoriť program úprav verejných priestranstiev v celej obci s
aktívnou účasťou obyvateľov na
plánovaní a údržbe týchto verejných priestranstiev
- Zaviesť systém transparentnej a
verejne kontrolovateľnej grantovej
podpory pre oblasť kultúry a športu, občianske a dobrovoľné aktivity.
Podporu aktivít poskytovať na základe konkrétnych reálnych projektov a cieľov
- Zabezpečiť celoročnú a účinnú
podporu pre rozvoj kultúry v obci,
s aktívnou účasťou obyvateľov a
podnikateľov našej obce
- Podporovať rozvoj športu v obci.
Vybudovať v našej obci športoviská aj pre netradičné druhy športu –
skateboard, florball, hokejbal a iné.
Pre rekreačný šport turistické, cyklistické, korčuliarske trasy.
- Vylúčiť pitie alkoholu na verejných priestranstvách. Zlepšiť bezpečnosť obyvateľov obce.
- Odstrániť bariéry úpravou chodníkov a komunikácií v obci –
umožniť mamičkám prechod s kočíkom, starším či zdravotne postihnutým uľahčiť pohyb po obci.
Zámer 2: Práca a bývanie pre mladých ľudí a rodiny
Jednou z priorít obce musí byť zastavenie odchodu mladých ľudí za
prácou a bývaním, obec mladých
ľudí potrebuje pre svoj rozvoj.
Kvalitné školské a mimoškolské
vzdelávanie a získavanie zručností
pre život v spoločnosti založenej na
vedomostiach je základom pre napredovanie obce a celej obecnej komunity.
Podpora tvorby pracovných miest
a výstavby nových bytov pre mladé
rodiny – to sú podmienky pre udržanie mladých ľudí v obci.
Mojím cieľom preto je:
- V plnej miere udržať a rozvíjať existujúcu infraštruktúru pre
zabezpečenie
vysokokvalitného
vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít detí a mládeže. V
maximálnej miere podporiť vyučovanie cudzích jazykov a informatiky.
- Obnovenie výstavby nových bytov a obnovy bytového fondu v
obci. Nové byty budú dostupné najmä mladým rodinám, ktoré chcú
žiť v obci.
- Vybudovať vysokorýchlostné pripojenie na internet, fyzicky a finančne dostupné pre každého obyvateľa obce. Podporiť zavedenie dobrovoľného „podnikateľského vzdelávania“ zameraného na rozvoj
schopností a zručností detí a mládeže pre život v spoločnosti založenej na vedomostiach.

- Podporiť projekty celoživotného
vzdelávania dospelých a seniorov.
- Zachovať existujúcu sieť verejných škôl.
- Zaviesť grantový program pre talentovaných a sociálne slabých žiakov, ktorý bude podporovať doplnkový nákup učebných pomôcok, dofinancovanie výučby a zlepšenie školskej dochádzky sociálne
slabých detí.
Zámer 3: Zabezpečiť dostupnosť finančných zdrojov z Európskej únie
a iných externých zdrojov
Vstupom Slovenska do Európskej únie sa mnohonásobne zvýšila
možnosť získavať finančné prostriedky z jej fondov.
Možnosť čerpania týchto zdrojov
je jedinečná príležitosť pre obce
nášho typu, tieto prostriedky nám
môžu pomôcť obnoviť a skvalitniť
život v našej obci.
Úspešné projekty znamenajú možnosť investovať do rozvoja obce,
miestnych firiem a obyvateľov.
Účinné využívanie zdrojov predpokladá dostatočné informácie o
pôvode fondov a podmienkach ich
čerpania.
Mojim cieľom preto je:
- Aktívne presadzovať záujmy obce
na úrovni ústrednej štátnej správy
pri získavaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre
projekty mestskej a obecnej samosprávy.
- S pomocou fondov EÚ a iných
zdrojov skvalitniť cestnú sieť.
Zámer 4: Úspešná budúcnosť obce
vďaka jasným plánom a transparentnému financovaniu
Finančné prostriedky v rozpočte
ktorejkoľvek obce sú obmedzené a
nepokrývajú všetky existujúce požiadavky.
Zamerať sa na oblasti, ktoré sú
pre obec a jej obyvateľov skutočne
dôležité, pomáha strategické plánovanie.
Verejné prostriedky musia byť prerozdeľované transparentne.
Mojim cieľom preto je:
- Zaviesť systém strategického plánovania, ktorý zabráni neefektívnemu a neúčelnému využívaniu
verejných zdrojov a určí jasné smerovanie obce.
- Do tvorby plánov aktívne zapojiť obyvateľov obce, podnikateľov
a jednotlivé občianske združenia
a organizácie, ktorí budú výsledky
plánov využívať.
- Pre posilnenie úspešnosti plnenia
plánov zaviesť systém rozpočtovania verejných výdavkov na základe cieľov, ktorý umožní každému

občanovi kontrolovať, kam smerujú verejné výdavky a najmä s akým
účelom.
- Zverejňovať na internete obecný
rozpočet a jeho priebežné operácie ako aj zoznamy dodávateľov a
ich cien.
(dokončenie na 5. strane)
(dokončenie)
Zámer 5: Otvorená, ústretová a nebyrokratická samospráva
Úlohou samosprávy a Obecného
úradu je slúžiť obyvateľom a poskytovať im čo najkvalitnejšie služby.
Úlohou samosprávy je poskytovať
obyvateľom všetky informácie o
svojej činnosti a svojich zámeroch
a aktívne zapájanie obyvateľov do
života a rozvoja obce.
Snahou samosprávy má byť získavanie názorov obyvateľov pre skvalitnenie svojej práce.
Mojím cieľom preto je:
- Vytvoriť kanceláriu prvého kontaktu, v ktorej obyvatelia a podnikatelia vybavia s minimálnou byrokraciou a v čo najkratšom čase
všetky svoje podania
- Zaviesť pravidelné stretnutia starostu. Zlepšenie komunikácie obce
s občanmi pri riešení ich problémov a očakávaní.
- Premeniť obecných úradníkov na
moderných obecných manažérov.
- Zriadiť verejne dostupné (elektronické) informačné centrum o dianí
v obci, ktoré poskytne obyvateľom
všetky informácie o činnosti a zámeroch samosprávy.
- Podporiť aktivity občanov v oblasti komunitného rozvoja, športu,
kultúry a vzdelávania formou grantového programu. Kritériá na podporu projektov a výber projektov
budú transparentné.
Zámer 7: Podpora miestnej ekonomiky, podnikania, investícií a tvorby pracovných miest
Rozvoj slobodného podnikania je
základným predpokladom pre rast
ekonomiky, tvorbu pracovných
miest a budúcu prosperitu obce.
Regióny s rozvinutým podnika-

teľským prostredím dosahujú všade vo svete najvyššiu kvalitu života.
Povinnosťou miestnej samosprávy
je vytvoriť prostredie priaznivé pre
investície a tvorbu nových pracovných miest.
Mojím cieľom preto je:
- Odstrániť všetky administratívne bariéry a byrokraciu v podnikaní, ktoré existujú zo strany samosprávy.
- Zaviesť pravidelné stretnutia
obecných zamestnancov s podnikateľmi s cieľom zlepšiť komunikáciu a podmienky pre podnikanie
- Aktívne prezentovať obec ako
atraktívne miesto pre investície.
Aktívne komunikovať, vyhľadávať
investorov a podporovať projekty, ktoré vytvoria pracovné miesta
a pomôžu zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb pre obyvateľov.
- Vytvoriť radu Ladčanov – ľudí,
ktorí môžu Ladcom pomôcť, ktorí
sa tu narodili alebo majú inú väzbu
s Ladcami. Rada Ladčanov by mala
napomáhať vytváraniu pozitívneho mena Ladiec a lobovať v jej prospech vo svojom okolí.
Zámer 8: Kvalitný život pre seniorov, sociálne, zdravotne a telesne
postihnutých občanov
Dôchodcovia, sociálne, zdravotne
a telesne odkázaní občania sú rovnocennou súčasťou obecnej komunity
Poslaním samosprávy je zabezpečiť
a udržiavať ich úplné začlenenie do
spoločnosti a života obce.
Jednou z priorít obce sa preto
musí stať nepretržitá starostlivosť
o dôchodcov, sociálne, zdravotne a
telesne postihnutých občanov a zabezpečenie ich plnohodnotného a
aktívneho života.
Mojím cieľom preto je:
- Zaviesť program dotácií činnosti centra pre seniorov na základe
konkrétnych žiadostí o podporu
(napr. na usporiadanie výletov, nákup zariadenia ...)
Jozef Mihálik

Marián Justh

58-ročný, pedagóg – SDĽ
Ekonomická časť
- Zamedziť daňovým únikom pri
všetkých druhoch daní a poplatkov
- Efektívnejšie, účinnejšie a rýchlejšie vymáhať pohľadávky
- V zmysle platných predpisov
podporovať rozvoj súkromného
podnikania v našej obci
- Hľadať úsporné opatrenia na
znižovanie finančných dlhov, kto-

ré boli použité na realizáciu projektov z prostriedkov európskych
fondov
Rozvojová časť
- Spracovať kvalitný a konkrétny
program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce za pomoci aktívneho prístupu všetkých občanov ako aj podnikateľov a organizácií pôsobiacich na území obce
- Zlepšiť spoluprácu s Považskou

cementárňou a.s.
- Rekonštrukcia MŠ a plotu od
cesty, ktorý ju obklopuje a začína
ohrozovať zdravie a životy detí
- Dokončiť revitalizáciu parkoviska a okolia pred kultúrnym domom
- Vyriešiť otázky rozšírenia miestneho cintorína premiestnením
skládky odpadu do inej lokality
- Skvalitniť kultúru predaja v predajni AMW pri autobusovej zastávke a to rozšírením predajných
priestorov v spolupráci s obecným
urbariátom (majiteľ), nájomcom
(AMW) a obcou Ladce
Sociálna oblasť
- Pomoc starším a chorým občanom – udržať a budovať systém
opatrovateľskej služby
- Zabezpečenie efektívneho a
kvalitného fungovania Klubu
dôchodcov so zapojením čo najväčšieho počtu dôchodcov do
jeho činnosti
- Vychádzať v ústrety, v rámci možností, Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých pri ich
aktivitách
Šport a mládež
- Činnosť futbalových klubov v
športovom areáli v spolupráci so
základnou školou vo všetkých
smeroch
- Väčšiu pozornosť venovať mládežníckym kategóriám
- Podporiť rozvoj nových druhov
športu na území obce
- Vybudovanie ihriska pre hokejbal, resp. florbal
- Podporovať hasičský šport
- Podporovať turistický oddiel
- Podporovať stolnotenisový oddiel
Kultúrna oblasť
V kultúrnej oblasti obce sa žiada
oživenie a rozšírenie ponúkaných
možností kultúrneho vyžitia občanov. Preto sa chcem zamerať na:
- zvýšenie počtu organizovania
kultúrno-spoločenských podujatí
prostredníctvom obce
- poriadanie výchovných a iných
výstav rôzneho druhu a zamerania
- pokračovanie v tradíciách – fašiangy, otvára sa máju brána, hodové slávnosti a pod.
- úzku spoluprácu so základnou
školou a materskou školou pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí detí ako aj programov pre starších občanov
- rozšírenie aktivít ZPOZ-u pracujúcemu v obci
- dychovú hudbu ako jednu z
mála zachovalých tradícií v obci je
potrebné udržiavať aj formou príprav mladých nasledovníkov
Spoločenská oblasť

V tejto oblasti považujem za najdôležitejšie prebudenie záujmu
občanov o veci spoločné, aby občana zaujímalo, čo sa týka našej
obce. Dosiahnuť sa to môže zlepšením spravovania vecí verejných
miestnou samosprávou na čele so
starostom obce. Okrem toho sa
budem snažiť o zvyšovanie pocitu
bezpečnosti našich občanov.
- Chcem zvýšiť informovanosť
občanov o dianí v obci okrem
sprístupnenia dôležitých informácií na obecnej tabuli aj formou
nových informačných technológií – cez internetovú stránku obce
- Zlepšiť a skvalitniť služby poskytované obecným úradom. Zo strany celého obecného zastupiteľstva
vyžadovať profesionálnejší prístup
k plneniu úloh pri výkone samosprávy.
- Vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky pre činnosť obecného hasičského zboru
Oblasť životného prostredia
Moja snaha v tomto smere bude
smerovať na:
- zvýšenie starostlivosti o verejné
priestranstvá a úpravu centra obce
- systematickú úpravu a výsadbu
zelene v celej obci na verejných
priestranstvách
- zvýšenie záujmu obyvateľov podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, poriadku
obce i jeho skrášľovaní
- podporovať separovaný zber odpadov a podporovanie výchovy
mládeže k separovanému zberu
- udržiavanie čistoty Lúčkovského
potoka a upraviť jeho okolie ako aj
ostatných miestnych potokov.
Úlohy uvedené v mojom volebnom programe chcem splniť v
spolupráci s novým obecným zastupiteľstvom a všetkými občanmi
obce. Verím, že k uskutočneniu
uvedených vízií prispejú aj občania svojimi podnetmi, postrehmi,
pripomienkami k tomu, aby naša
obec si udržala svoj kvalitný štandard.
K lepšiemu životu v našej obci okrem financií je dôležité, aby sme si
uvedomili, že my sami si utvárame našu obec a je ťažké bez spoločnej vôle urobiť niečo k lepšiemu
a krajšiemu. Musíme si uvedomiť,
že samosprávu vykonávajú občania pomocou orgánov obce, ktoré
si zvolíme vo voľbách.
Na záver chcem podotknúť, že volebný program je podaný v skrátenej forme. Plné znenie budete
mať možnosť si prečítať v priestoroch, okolo ktorých pravidelne prechádzate, resp. navštevujete
za účelom nákupu, spoločenského
posedenia a podobne.
Marián Justh

ULICA, V KTOREJ BÝVAM
Dnes uverejňujeme poslednú časť seriálu Ulica, v ktorej
bývam. Veríme, že ste sa z jednotlivých častí niečo o našej obci dozvedeli a obnovili školské vedomosti o spisovateľoch, po ktorých sú ulice v Ladcoch nazvané.
V tomto čísle sú v štyroch uliciach zahrnuté celé Tunežice, okrem Ulice P. O. Hviezdoslava. O tej sme písali v minulom čísle.

Ulica Ľudmily Podjavorinskej
Ľudmila Podjavorinská, slovenská spisovateľka, žila v rokoch 1872 – 1951. Známe sú
najmä jej diela pre deti (Zajko
Bojko, Čin čin, Medový hrniec a ďalšie). Na tejto ulici stojí
budova, v ktorej bol v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia obecný dom,
po oslobodení až do zlúčenia
Ladiec s Tunežicami MNV (1976). V roku 1999 tu
bola zriadená modlitebňa. V šesťdesiatych rokoch na
ulici Ľ. Podjavorinskej postavila Jednota obchod s potravinami (dnes hostinec). Na konci ulice stoja budovy bývalého JRD (založeného v roku 1958), ktoré sa tu
postupne stavali.

Ulica Jána Bottu
Slovenský básnik Ján Botto žil v
rokoch 1828 – 1881. Bol to básnik Štúrovej družiny známy svojimi baladami (Žltá ľalia, Pieseň
Jánošíkova, Smrť Jánošíkova).
Sú to domy, ktoré ležia za železnicou, okrem Osvetovej besedy
postavenej v roku 1979. Je to ale
hlavne tunežický kameňolom, ktorý má veľmi pestrú históriu. Množstvo majiteľov sa vystriedalo v priebehu storočí. Bol medzi nimi Motešický, ilavská fara, cementáreň
a striedavo i Lesné družstvo Tunežice. Vlastníkmi boli i
gróf Degenfeld a Richard Neumann, ladčianska vápenka
a napokon Stredoslovenské kameňolomy Žilina. Od roku
1997 je majiteľom Doprastav Bratislava, ktorý zásobuje
najmä výstavbu diaľnice.

Ulica Jána Kalinčiaka
Slovenský spisovateľ žijúci v
rokoch 1822 – 1871. Do povedomia čitateľov vošli najmä diela Reštaurácia, Svätý
duch, Zemianstvo a ďalšie.
Na ulici stojí budova v roku
1913 postavená ako škola
uhorskou vládou v čase najväčšej maďarizácie. Po zrušení školy tu bol zriadený
najlepší Klub mládeže na Považí (1979), potom hostinec a dnes súkromný byt.

Ulica Jozefa Gregora Tajovského
Slovenský dramatik, novinár,
ktorého najznámejšie prózy sú
Maco Mlieč, Tŕpky. Do povedomia sa však zapísali najmä dramatické diela Statky – zmätky,
Tma, Hriech a i.

Kultúrna komisia obecného zastupiteľstva a
miestna samospráva Vás pozývajú na
KATARÍNSKU ZÁBAVU
20. novembra 2010 o 20.00 hod. v DK Ladce.
Do tanca a na počúvanie hrá skupina SENZUS.
Cena vstupeniek v predpredaji 6 €, v deň konania zábavy 8 €. V cene je zahrnuté občerstvenie: zabíjačkový tanier, zabíjačková kapustnica a guláš z diviny.
Prosím, dodržte hodinu začiatku zábavy!

Mimčo

Pestrý plán činnosti
Dňa 1. októbra opäť otvorili Materské centrum Mimčo. V
októbrovom programe usporiadali burzu, tvorivé dielne na
tému Jesenné dekorácie.
Na november pripravujú besedu s odborníkom a opäť tvorivé
dielne, teraz zamerané na výrobu adventných vencov. V decembri posedenie pre členky spojené s darčekmi a tvorivou
dielňou na tému Vianočné dekorácie.
Medzi pravidelné činnosti budú patriť:
- cvičenia v pondelok a štvrtok
- raz týždenne tanečný krúžok pre deti
- raz týždenne výtvarný krúžok pre deti
Ďalšie informácie sa dozviete z miestneho rozhlasu a na plagátoch. O jednotlivých činnostiach vám osobne poskytnú podrobnosti: tvorivé dielne Klára Patková, jazykové kurzy Andrea Pagáčová, cvičenie D. Vychopeňová, o tanečnom krúžku pre deti Monika Fusková.

Ladčianky v Slovenskomoravskej lige štvrté
Väčšina súťaží v hasičskom
športe sa skončila. Muži i ženy
DHZ Ladce súťažili v Slovensko- moravskej hasičskej lige a
okrem toho ich bolo možné vidieť na viacerých pretekoch poriadaných ako pohárové preteky, o pamätné prilby, o ceny starostov a DHZ.
Redakcia Ladeckých zvestí urobila prehľad účasti a umiestnenia (číslo za obcou) za posledné dva mesiace (Výsledky pretekov usporiadaných predtým
sme uverejnili v minulom čísle).
Muži
Horná Poruba (1), Nedašov
(29), Horenická Hôrka (21),
Nočná súťaž v Mostišti (14),
Pružina (10), Nosice (7), Podlužany (31), Ladce (10), Vydrná
(12). Finále SMHL sa konalo v
Ďurďovom za účasti takmer 50

družstiev. Ladčania sa umiestnili na 31. mieste a celkove v lige
na 25. mieste.
Ženy
Horná Poruba (7), Ihrište (1),
Nedašov (9), Svinná (7), Horenická Hôrka (3), Nočná súťaž
Mostište (7), Nosice (6), Podlužany (6), Kvášov (3), Ladce (5),
Predmier (2), Stupné (8), Mikušovce (7), Vydrná (3), Šišov
(1), V. Chlievany (7). Vo finále
SMHL v Ďurďovom boli druhé a
celkove na výbornom 4. mieste.
Žiaci
Predmier – chlapci (5), dievčatá (3), Púchov - chlapci (7), Kvášov - chlapci (5).
V regionálnej tlači MY (OBZOR) sme sledovali súťaž Naša
super hasička. V súťaži sa s počtom hlasov 110 umiestnila
naša Janka Bajzová na 5. mieste.

Štart troch ladčianskych škôl
Na Základnej škole a Odbornom učilišti internátnom sa školský rok začal
slávnostne 2. septembra. V Materskej škole privítali deti už 23. augusta. Učitelia už týždeň pred začiatkom pripravovali všetko tak, aby vyučovací proces začali dobre pripravení.
Materská škola
Na začiatku bolo 82 žiakov, ktorých rozdelili do vekových skupín a pridelili učiteľky. Riaditeľka školy Táňa Kukuliašová má k dispozícii kvalifikované, skúsené učiteľky, u ktorých je predpoklad, že výchovný proces bude aj v tomto školskom roku na tradične veľmi dobrej úrovni.
V najmladšej vekovej skupine je 18 detí (učiteľky Jana Pikálková, Mgr. Gabriela
Zahradníková). V strednej vekovej skupine (3 – 4 ročné deti) je 18 detí (Alena
Kukučková, Andrea Kotrasová). V strednej vekovej skupine (4 – 5 ročné deti)
je 21 detí (Táňa Kukuliašová, Anna Grmanová). V najstaršej vekovej skupine
(5 – 7 ročné deti) je 25 detí (Irena Gajdošíková, Alena Svádová).
Odborné učilište internátne
Do nového školského roka nastúpilo Odborné učilište internátne v Ladcoch
so 164 žiakmi v odboroch: murári, maliari, stolári, zámočníci, krajčírky, záhradníci, služby a domáce práce, kuchári. Z celkového počtu je 107 chlapcov a
57 dievčat. Najviac je murárov (32), kuchárov (30), záhradníkov (28), najmenej krajčírok (4).
Vyučovaciu a výchovnú prácu zabezpečuje 39 pedagogických zamestnancov
(učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov), 28 majstrov odbornej výchovy a 12 nepedagogických zamestnancov. O ubytovaných žiakov v internáte sa stará 7 vychovávateľov a 10 nepedagogických pracovníkov.
Pokračovanie projektu Comenius
Vo výchovnej práci pokračujú v začatom projekte Comenius. V dňoch 3.10.
– 9.10.2010 vycestujú do susedného Česka, na Moravu do mestečka Kelč, aby
spolu s českými, maďarskými a nemeckými partnermi postavili pergolu v zámockej záhrade v Kelči. Ďalšie aktivity ich čakajú začiatkom mája 2011, keď sa
bude pracovať v Ladcoch na úprave nádvoria Odborného učilišťa internátneho
Ladce. Na prelome mája a júna 2011 zasa vycestujú do Maďarska, kde sa dvojročný projekt Comenius ukončí.
Základná škola
Základnú školu v školskom roku 2010/2011 navštevuje 206 žiakov (104 dievčat,
102 chlapcov). Z toho v 1. – 4. ročníku 89 a v 5. – 9. ročníku 117.
Učitelia a vychovávatelia sú do jed- cujú v škole záujmové krúžky (v zánotlivých ročníkov zadelení nasle- tvorke vedúci): počítačový krúžok
dovne:
(Mgr. Lysáková Ingrid), pohybové
1. ročník: Mgr. Milena Trochanová
hry (Mgr. Majtánová Bronislava), di2. ročník: Mgr. Ingrid Lysáková
vadelný krúžok (Bc. Adamcová Šár3. ročník: Mgr. Erika Behanová
ka), logický krúžok (Mgr. Šelingová
4. ročník: Mgr. Jarmila Šelingová
Jarmila), enviromentálny I. (Mgr. Še5. A: Mgr. Martina Ravasová
lingová Jarmila), enviromentálny II.
B: Mgr. Jana Martinková
(Mgr. Trochanová Milena), mažoret6. ročník: Ing. Martina Kozlíková
ky (Gabková Jarmila), malé dizajnér7. ročník: Mgr. Tomáš Struňák
ky (Mgr. Behanová Erika), nemecky s
8. ročník: Mgr. Alena Nováková
úsmevom (PaedDr. Hatoková Mária),
9. ročník: Ing. Katarína Šibíková
strelecký (Fabo Ján), krúžok slovenOstatní vyučujúci: Mgr. Juraj Ond- ského jazyka a slovenskej literatúry
ruška, Mgr. Lenka Kútna.
(Mgr. Nováková Alena), matematický
Vychovávateľky v školskom klube: krúžok (Mgr. Ondruška Juraj), šporJarmila Gabková a Bc. Šárka Adam- tový (Mgr. Ondruška Juraj), výtvarná
cová.
tvorba (Mgr. Kútna Lenka), kuchynV rámci mimoškolskej činnosti pra- ské umenie (Ing. Šibíková Katarína).

Prázdniny v Trenčianskom kraji
Jesenné prázdniny: 29. 10. – 2.
11. 2010 (vyučovanie sa začína 3.
novembra 2010)
Vianočné prázdniny: 23. 12. –
7. 1. 2011 (vyučovanie sa začína
10. januára 2011)
Polročné prázdniny: 31. 1. 2011
(vyučovanie sa začína 1. 2. 2011)

Jarné prázdniny: 14. 2. – 18. 2.
2011 (vyučovanie sa začína 21.
2. 2011)
Veľkonočné prázdniny: 21. 4. –
26. 4. 2011 (vyučovanie sa začína 27. 4. 2011)
Letné prázdniny: 1. 7. – 2. 9.
2011

Futbal po 10. kole
Dospelí sú po 10. kolách s 3 víťazstvami, 3 remízami, 4 prehrami a skóre 12:10
na 10. mieste. S výnimkou 1 zápasu možno konštatovať, že keď zabrali hráči, boli proti rozhodcovia a naopak, keď rozhodcovia pískali objektívne, mali
slabší deň hráči. Pre objasnenie veci uvádzame niektoré príklady: 2. kolo Šimonovany – Ladce (neuznaný gól a neodpískaný PK), 3. kolo Ladce – Prečín
(po dosiahnutí gólu hosťujúcim mužstvom nás už rozhodcovia nepustili k ničomu, každá lopta dopredu bol avizovaný ofsajd a v závere zápasu možno i nenariadený pokutový kop), 7. kolo Tuchyňa – Ladce (neudelená ČK domácemu hráčovi Hrehušovi, keď ešte v 1. polčase zrazil na zem prenikajúceho Mikušku, v 2. polčase vymyslený PK) a vrcholom všetkého bol predčasne ukončený (vraj pre nespôsobilý terén) MFZ 9. kola V. Uherce – Ladce, keď sme po
1. polčase viedli 2:0. Chlapci však svoje víťazstvo potvrdili v opakovanom zápase, keď zvíťazili 0:1, keď víťazný gól strelil Martin Janoško, ktorého sme získali na hosťovanie z H. Poruby na posilnenie našej ofenzívy. V prípade, že by v
niektorom zo zápasov (Šimonovany, Tuchyňa) získali naši futbalisti plný počet
bodov, boli by v tabuľke na 7. mieste, čo svedčí o veľkej vyrovnanosti mužstiev
v súťaži. Veríme, že chlapci budú pokračovať vo svojich zlepšených výkonoch
a pred zimnou prestávkou nazbierajú dostatok bodov na pokojnú prípravu.
Dorast má po 10 kolách najlepšie umiestnenie z našich družstiev. 6-krát zvíťazili a 4-krát prehrali so skóre 15:12 a s 18 bodmi sú na 6. mieste. Mužstvo vedie J. Lukáč, ale utorkové tréningy vedie spolu s M. Štifelom a zdá sa, že spoločne sa im podarilo chlapcov „zblázniť pre futbal“. Do mužstva sa po Prekopovi vrátil z Považskej Bystrice aj Jakub Machala, čím mužstvo získalo kvalitu i na poste brankára. Veríme, že chlapci nepoľavia a urobia všetko pre návrat do 5. ligy.
Starší žiaci začali súťaž pod vedením Jaroslava Agafona, ktorému ako vedúci
mužstva vypomáhal Ferdinand Gach. Od septembra prevzal družstvo Anton
Machala, ktorý počas leta z rodinných dôvodov pauzoval, pre spestrenie prípravy jeden tréning za 2 týždne vedie Michal Zábojník. Chlapcom, podobne
ako dospelým, patrí po 10 kolách 10. miesto za 3 víťazstvá, 3 remízy, 4 prehry
a 12 bodov pri skóre 26:11. Ich účasť na tréningoch aj zápasoch je dobrá a Vlado Chovanec spolu s Jakubom Halúskom sú zaradení do výberu OBFZ chlapcov narodených po 1.1.1997.
Mladší žiaci sa učia futbalovému umeniu pod taktovkou štvorice trénerov
J. Agafon, M. Štiffel, J. Váň a P. Martinka. Dvakrát do týždňa trénujú ráno
od siedmej a 2 až 3-krát odpoludnia. Verme, že táto práca s nimi prinesie v
budúcnosti svoje ovocie.			
F. Gach

Stolní tenisti už naplno
Ako sme uviedli v minulom čísle
Ladeckých zvestí, naši stolní tenisti hrajú v dvoch súťažiach: A družstvo v 4. lige, B družstvo v 6. lige.
Obe súťaže sa už rozbehli, ale kvôli prehľadu uvádzame celé vyžrebovanie. Odvetnú časť (začína sa 7. januára 2011) uverejníme v decembrovom čísle.
10.09.10 – Ladce B – TTC PB F
17.09.10 – Nozdrovice A – Ladce B
24.09.10 – Ladce B – Milochov A
25.09.10 – Nová Dubnica B – Ladce A
01.10.10 – Zliechov A – Ladce B
08.10.10 – Ladce B – Dohňany A
09.10.10 – ŠK Prof. TN A – Ladce A
09.10.10 – TJ K. Trenčín C – Ladce A
15.10.10 – Slovan PB C – Ladce B
22.10.10 – Ladce B – Medeko PB A

23.10.10 – STK Otrhánky A – Ladce A
23.10.10 – STK K. Nová Ves B – Ladce A
29.10.10 – Červený Kameň A – Ladce B
30.10.10 – TJ Ladce A – Lazany C
30.10.10 – Ladce A – Prieh. Kanianka A
05.11.10 – Ladce B – Dol. Kočkovce B
06.11.10 – STK N. Mesto n/V C – Ladce A
06.11.10 – ŠK MOST Trenčín A – Ladce A
12.11.10 – Pruské B – Ladce B
13.11.10 – TTC P. Bystrica C – Ladce A
13.11.10 – Slovan P. Bystrica A – Ladce A
19.11.10 – Ladce B – N. Dubnica D
26.11.10 – Klobušice A – Ladce B
27.11.10 – Sokol Handlová A – Ladce A
27.11.10 – Žarnov Oslany A – Ladce A
03.12.10 – Ladce B – Slovan PB D
10.12.10 – Šebešťanová A – Ladce B
18.12.10 – Ladce A – Veľké Uherce B
18.12.10 – Ladce A – SK Bystričany B

Z HISTÓRIE OBCE
Urbárska obec v Ladcoch
Od roku 1894 mohli urbárnici v Uhorsku spravovať svoj
majetok prostredníctvom valného zhromaždenia spolumajiteľstva. Predtým boli urbárnici totožní s politickou obcou,
urbárnikov zastupoval starosta (vtedy Pavel Zahradník).
Prvé valné zhromaždenie sa v Ladcoch konalo pred 110 rokmi – 12. apríla 1900. Podrobnosti o ňom nemáme, ale vieme, že bolo 88 oprávnených podielníkov so 166 hlasmi. V
roku 1939 to bolo už 156 oprávnených majiteľov.
60 rokov od založenia JRD
Zrod JRD nebol ľahký. Roľníci do spoločného hospodárenia nechceli ísť. Po presvedčovaní od roku 1949 i po mnohých „administratívnych zákrokoch“ zvolali 26. marca 1950
občanov roľníkov i neroľníkov a zvolili prípravný výbor na
založenie JRD (predsedkyňa Elena Koyšová).
Za založenie treba pokladať zhromaždenie 9. júna 1950,
kde zvolili správu družstva s predsedom Jánom Uríčkom.
Vývoj tohto menšinového družstva bol v ďalších rokoch
komplikovaný a pre nízku výmeru pôdy málo efektívny.
Rozhodujúcim bol rok 1958, kedy do JRD vstúpili všetci vý-

konní roľníci so všetkou ladčianskou pôdou.
V roku 1961 začalo mať družstvo charakter veľkovýroby s
efektívnym využívaním mechanizácie. Vtedy vzniklo zlúčením JRD 1. Máj Košeca (JRD Košeca, JRD Ladce, JRD Tunežice, JRD Nozdrovice a JRD Košecké Podhradie).
Dnes je to Poľnohospodárske družstvo, a.s., stav hospodárenia tohto podniku je málo známy a mladú i strednú generáciu akoby už nezaujímal. Je to škoda, lebo cesta z drobného poľnohospodárstva na veľkovýrobu bola ťažká, komplikovaná, plná obetavosti dvoch generácií. Napokon vlastníci pôdy sa nezmenili, mali by sa teda zaujímať, čo sa na ich
pôde deje.
Ladecké Zvesti č. 6
Šieste číslo Ladeckých zvestí
vyjde 17. decembra t.r. Okrem
obvyklých tém sa v ňom venujeme výsledkom volieb starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva. Dozviete sa aj o
významných výročiach obce v
roku 2011 a o iných zaujímavostiach zo života Ladiec.
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