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Voľby poslancov NR SR budú 12. júna 2010
Voľby nových poslancov do Národnej rady SR budú, ako je 
už všeobecne známe, 12. júna t.r.. Podrobnosti sa dozviete z 
oficiálnych materiálov, ktoré dostane každý oprávnený vo-
lič. Konkrétne otázky okolo volieb v Ladcoch uverejníme v 
Ladeckých zvestiach č. 3 (4. júna 2010).
Dnes vrátime vašu pozornosť k ostatným parlamentným 
voľbám, ktoré sa konali 7. júna 2006. Vtedy v Ladcoch boli 
takéto výsledky: SMER-SD (430 hlasov), ĽS – HZDS (273), 
SNS (160), SDKÚ – DS (114), KSS (73), KDH (72), Slobod-
né fórum (60) atď.

Z februárového zasadania obecného 
zastupiteľstva
Dňa 17. februára t.r. si poslanci 
obecného zastupiteľstva na svo-
jom zasadaní vypočuli zámer a ži-
adosť p. Baláža z Považskej Bystri-
ce o zriadení Disko baru v pries-
toroch Domu kultúry. Prevádzko-
vaný by bol raz v týždni. Pôvodne 
bol záujem o priestory bývalej ko-
tolne, ale vzhľadom na to, že tam 
nie sú dostupné WC, ponúkli mu 
kinosálu, ktorá sa ako kino nebu-
de už zrejme nikdy využívať. Na 
úpravu kinosály bude spracova-
ný projekt prestavby a predložený 
obecnému zastupiteľstvu na posú-
denie. 
Zástupca spoločnosti Envi-pak 
predložil návrh na spoluprá-
cu pri separovanom zbere od-
padu z „obalov“, obsahom kto-
rej by bolo preplácanie vydokla-
dovaných množstiev vyzbiera-
ných odpadov z obalových ma-
teriálov, najmä plastov a papiera. 
Vzhľadom na rozsiahlu a kom-
plikovanú zmluvu, ktorú zástup-
ca spoločnosti predkladal, obecné 
zastupiteľstvo odporučilo dať ná-
vrh zmluvy preskúmať právniko-

vi. Schválenie odročilo na budúce 
zasadanie. 
V ďalšom bode schválili poslan-
ci žiadosť o odkúpenie polovi-
ce dvora Tomášovi Stopkovi. Je to 
dvor za budovou pošty, ktorý uží-
vajú spoločne s rodinou A. Šestá-
ka. Cieľom je vytvoriť dva samo-
statné dvory s jasnými vlastnícky-
mi právami. 
Potom obecné zastupiteľstvo 
schválilo bezplatný prenájom 
Domu kultúry pre Základnú orga-
nizáciu SZZP na výročnú schôd-
zu. 
Poslanci schválili návrh Všeobec-
ne záväzného nariadenia o pre-
vádzkovom poriadku pohrebis-
ka a Domu smútku (uverejňujeme 
na inom mieste).
Potom schválili návrh na vyrade-
nie z evidencie predmetov z býva-
lých budov obecného úradu. 
Návrh na riešenie umiestnenia 
hospodárskych budov a hospo-
dárskeho dvora obecného úradu 
odložili na budúce zasadanie. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Nazbierali sme viac triedeného odpadu ako vlani

Opodstatnenosť zberového dvora 
separovaného odpadu je dnes už 
každému jasná. 
Vidieť to aj z toho, že stále viac obča-
nov chápe význam triedeného zbe-
ru. V roku 2009 využívali vo zvýše-
nej miere toto zariadenie ako v roku 
2008. V roku 2009 doviezli do zbero-
vého dvora viac ako 73 ton odpadu, z 
toho 21,34 tony skla (2008 – 15,88 t), 

plastov 12,69 t (1,84 t), elektroodpa-
du 8,18 t (2,70). Viac bolo aj ďalších 
komodít: železa 5,7 t, pneumatík 8,64 
t. Z obce sa vyviezlo 517,10 tony ne-
triedeného zmesového odpadu a ob-
jemového 76,16 tony. Náklady na ten-
to zber boli 65 327 €. Od občanov sa 
vybralo 33 209 €, od podnikateľov 10 
244 €. Zvyšok, teda viac ako 21 000 €, 
dopláca obec zo svojho rozpočtu.

Oslobodenie s tragickou predohrou
Na jar 1945 v Ladcoch i Tunežiciach, všade bolo cítiť dych vojny. 
Prejavovalo sa to v chovaní ľudí, v ich starostiach, čo bude – ako 
prežijú. 
Roľníci vyšli do polí, aby zabezpečili budúcu úrodu. Nemeckí vojaci ob-
sadili školu, žiaci so svojimi učiteľmi sa presťahovali na rôzne provi-
zóriá. Obchodníci predávali to málo tovaru, čo ešte zostal. Vedenie i ro-
botníci cementárne a vodnej elektrárne rozmýšľali, ako zabrániť zniče-
niu zariadení, aby mohli hneď po vojne vyrábať. 
V apríli 1945 sa začala rozvíjať najväčšia tragédia v dejinách Ladiec. Za-
čala sa zajatím dvoch nemeckých vojakov partizánmi. Po výzve nemec-
kého veliteľa, aby vojakov vrátili, dostali udalosti rýchly spád. Nasledo-
vala delostrelecká paľba na kameňolom Butkov a v ten istý deň – 14. 
apríla úplné vypálenie 34 domov 
v Horných Ladcoch. Po tomto 
strašnom čine jednotka nemec-
kej armády zajala 20 rukojemní-
kov – desať za každého nemecké-
ho vojaka. 
Keďže nemeckých vojakov nevrá-
tili, dňa 16. apríla odviedli ruko-
jemníkov na nádvorie cementár-
ne, kde devätnásť z nich príslušní-
ci jednotky ADJ 14055 PK DR o 
16. hodine 55 minúte pištoľami do 
tyla zastrelili. 
Zastrelených na druhý deň po-
chovali na ladčianskom cintoríne. 
Po zavraždených zostalo 11 vdov a 
11 nezaopatrených detí. Najmlad-
ší zo zastrelených bol Emil Daňo, 
iba 16-ročný. 
Prvé oslobodzovacie jednotky prišli do Ladiec a Tunežíc nad ránom 30. 
apríla 1945. V našom regióne operovala 40. armáda, ktorej velil. F. F. 
Žmačenko. V rámci nej bojovali aj oddiely 4. rumunskej armády. 
Obete ladčianskej tragédie si občania uctili už v roku 1946, keď zo zbie-
rok postavili pomník obetiam, ktoré zahynuli v druhej svetovej vojne. 
Autorom pomníka bol akademický sochár Fraňo Štefunko. Na otváraní 
sa zúčastnil aj vtedajší povereník školstva a osvety, národný umelec La-
dislav Novomestský.

Vyznamenanie obci
Dňa 18. marca t.r. sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici kona-
lo slávnostné zasadanie Hnutia vypálených obcí Slovenska. Na 
slávnosti z rúk ministra obrany SR Jaroslava Bašku prevzal sta-
rosta obce Ladce Ing. arch. Ján Remo Pamätnú medailu mi-
nistra obrany SR za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie 
vlasti, udelenú obci Ladce. 
Organizátormi stretnutia boli Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov a Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

Pietna spomienka pri príležitosti 65. výročia zavražde-
nia 19 našich občanov a oslava 65.  výročia oslobodenia 

Ladiec a Tunežíc bude 30. apríla 2010 o 19. 00 hodine
pri pomníku obetiam druhej svetovej vojny.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Novela zákona o obecnom zriadení
Novela zákona o obecnom zriade-
ní, ktorou sa mení a dopĺňa zákon 
SNR č. 369/1990 Zb. z. obsahuje 
65 novelizačných bodov. 
Spresňujú sa najmä vzťahy medzi 
obecným zastupiteľstvom a starostom 
obce. Ďalej podrobnejšie upravuje or-
ganizáciu miestneho referenda. Spres-
ňuje problematiku zvolávania a vede-
nia zasadaní. Navrhuje, aby správnym 
orgánom bola obec ako právnická 
osoba. Novým spôsobom ustanovu-
je do funkcie zástupcu starostu obce, 
vrátane možnosti dvoch zástupcov 
starostu vo väčších obciach. 
Sprísňuje podmienky odvolania hlav-
ného kontrolóra z funkcie, pri hlaso-
vaní v obecnom zastupiteľstve. Zužuje 
podmienky zániku mandátu poslan-
ca OZ a upravuje mechanizmus po-
skytovania odmien poslancom zastu-
piteľstva. 
Niekoľko príkladov konkrétnych zmi-
en, ktoré priniesla novela zákona:
- Z pôsobnosti OZ sa vyčleňuje 
schvaľovanie poriadku odmeňovania 
zamestnancov obce, ktorý bude vy-
dávať starosta, pretože je štatutárnym 
orgánom obce v pracovno-právnych 
vzťahoch zamestnancov.
- Dopĺňa sa pôsobnosť OZ schvaľovať 
štatút obce a zásady odmeňovania po-
slancov OZ.
- Starosta obce je povinný informovať 
poslancov OZ o vydaní organizačné-
ho poriadku obce, vzhľadom na kom-
petenciu OZ rozhodovať o rozsahu fi-

nančných prostriedkov na činnosť 
obecného úradu. 
- Upravuje sa lehota na uskutočne-
nie zasadaní OZ a to aspoň raz za tri 
mesiace. Naďalej však platí základný 
princíp, že OZ sa schádza podľa po-
treby vzhľadom na aktuálnosť prero-
kovanej problematiky. Na žiadosť na-
jmenej 1/3 poslancov sa musí zvolať 
zasadanie do 15 dní. Prvé zasadanie 
OZ po komunálnych  voľbách sa musí 
konať do 30 dní od volieb. 
- Správnym orgánom už nebude sta-
rosta obce, ale obec ako právnická 
osoba, za ktorú starosta koná aj v ad-
ministratívno-právnych vzťahoch. 
- Umožňuje sa priamo starosto-
vi obce, aby si spomedzi poslancov 
sám určil svojho zástupcu a určil mu 
aj rozsah zastupovania. Ak si starosta 
v stanovenej lehote zástupcu neusta-
noví, urobí tak obecné zastupiteľstvo. 
- Pri odvolaní hlavného kontrolóra 
obce sa vyžaduje súhlas rovnakej väč-
šiny poslancov ako pri jeho zvolení. 
- Upravuje sa poskytovanie odmien 
poslancom OZ, pričom sa bude prih-
liadať na to, aké úlohy poslanec plní 
a koľko času venuje výkonu funkcie. 
Cieľom je diferencovane odmeňovať 
poslancov za činnosť, ktorú vykona-
li pre obec.
- Zo zákona sa vypúšťajú ustanovenia, 
ktoré na základe rozhodnutia Ústav-
ného súdu SR nie sú v súlade s Ústa-
vou SR.

Ing. arch. Ján Remo

Obecný rozpočet na rok 2010
Obecný rozpočet je dosť zložitý elaborát obsahujúci stovky čí-
siel. Občania si ho mali ešte v decembri m. r. možnosť pozrieť 
na úradných tabuliach a mať k nemu pripomienky. Po stanove-
nej lehote ho obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní schválilo. 
Pestrosť a zložitosť rozpočtu vyplýva z pestrosti a zložitosti práce 
obecnej samosprávy. Tak ako domáci rozpočet, aj tento má stra-
nu výdavkov a príjmov, ktoré sa na koniec musia vyrovnať. V čas-
ti príjmy je množstvo položiek. Najhlavnejšie sú daňové príjmy 
(620 096 €) a nedaňové príjmy (121 553 €). Veľkú položku prí-
jmu tvoria granty a transfery 335 055 €, kde sú rôzne dotácie. Na-
jväčšia z nich je na základnú školu 318 546 €, ale aj iné – menšie. 
Príjmy celkom sa v rozpočte predpokladajú 2 470 532 €. Výdav-
ky sú rozpísané na veľké množstvo položiek, ktoré sú v hlavnej 
položke, ale aj v rozpise. Každá väčšia zmena podlieha schvále-
niu obecného zastupiteľstva. Výdavky verejnej správy sú plánova-
né vo výške 273 322 €. V ďalších položkách sú, okrem iného, splá-
canie úveru (26 100 €), požiarna ochrana (2 357 €), vodné hos-
podárstvo (1 500 €), nakladanie s odpadmi (78 757 €), služby (73 
332 €), nakladanie s odpadovou vodou (3 491 €), zásobovanie vo-
dou (11 716 €), verejné osvetlenie (12 739 €), rekreačné a športo-
vé služby (9 472 ), energia, voda, komunikácie (42 850 €), kniž-
nica (3 231 €), náboženské a iné spoločenské služby (10 850 €). 
Z väčších položiek sú vo výdajoch ešte Materská škola (139 477 
€), školská jedáleň (18 098 €), opatrovateľská služba (21 299 €), 
Základná škola (318 996 €), výstavba (543 256 €), kultúrne služ-
by – revitalizácia DK (326 000 €). Výdavky spolu sú 2 470 532 €.

Obecné zastupiteľstvo 
17. marca

Navrhovateľ p. Baláž z Po-
važskej Bystrice predložil ná-
vrh – štúdiu na úpravu kinosá-
ly na disko-bar.  Zastupiteľstvo 
predloženú štúdiu zobralo na 
vedomie bez pripomienok. 
Obecné zastupiteľstvo zamiet-
lo návrh zmluvy so spoločnosťou 
ENVI – PAK, a.s. z dôvodu nevý-
hodnosti pre obec. Spoločnosť by 
preplácala obci menšie čiastky za 
separovaný odpad, zmluvné pod-
mienky spoločnosti boli nejasné a 
obci hrozili pri nedodržaní a po-
rušení vysoké sankcie. 
Poslanci schválili žiadosť p. Poli-
aka na odkúpenie cca 200 m2 po-
zemku od obce na vybudovanie 
parkoviska pre osobné autá pri 
jeho firme. Je to pozemok 8 m ši-
roký a 25 m dlhý na hranici jeho 
pozemku a areálu Materskej školy. 
OZ zamietlo návrh na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia z fi-
nančných dôvodov. Návrh bol na 
výmenu pôvodných svietidiel za 
nové „LED diódové“ svietidlá.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
návrh finančnej komisie na úpra-
vu rozpočtu, ktorou by sa vytvo-
rila položka na podporu indivi-
duálnym stavebníkom, konkrétne 
na vybudovanie prípojok podtla-
kom komunikácií, alebo vybudo-
vanie nových elektrických stĺpov 
pre vzdušné elektrické prípojky. 
Uvažuje sa so sumou 4 980 € (po-
kryje to požiadavku piatich žia-
dateľov o pomoc).
Obecné zastupiteľstvo posudzo-
valo premiestnenie hospodárskej 
budovy a garáží obecného úradu. 
Premiestniť ich treba k novému 
obecnému úradu. Na marcovom 
zasadaní sa problém nevyriešil. 
Zasadanie sa zaoberalo aj záme-
rom prípravy projektu novej ha-
sičskej zbrojnice, na výstavbu kto-
rej sa môžu získať finančné pro-
striedky z Eurofondov. Musí to 
byť objekt, ktorý je vo vlastníctve 
obce a môže dôjsť k jeho prestav-
be. Poslanci navrhli hospodársky 
objekt Materskej školy, ktorý ško-
la nepotrebuje. V súčasnosti bude 
postup nasledovný: obec zabezpe-
čí projektovú dokumentáciu a po-
tom sa bude uchádzať o finančný 
príspevok z Eurofondov.

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

Narodené deti
Sofia Brtáňová

Jakub Didek

Deťom želáme zdravie a šťastné 
detstvo. Rodičom veľa radosti zo 

svojich detí. 

Zomreli
Gizela Letková, 83 r.

Juraj Suran, 40 r.
Emília Várošová, 83 r.

Ján Mackura, 76 r.

Spolucítime s pozostalými v ich 
smútku a vyslovujeme im hlbokú 

sústrasť. 

Jubileá
80 rokov

Mária Martináková (11. apríla 
1930)

Pavel Filo (20. mája 1930)

K významnému životnému jubi-
leu prajeme obom zdravie a spo-

kojnosť do ďalších rokov.

Nedožité osemdesiatiny
Prof. RNDr. Jozef 
Kvasnica, Dr.Sc.
Narodil sa v Tuneži-
ciach, dňa 17. mar-
ca 1930, zomrel v 
Prahe, dňa 23. no-

vembra 1992.
Bol absolventom trenčianskeho gym-
názia. Po ukončení štúdia na Karlovej 
univerzite v Prahe pracoval takmer 
štyri roky v Moskve u akademika Leva 
Davidoviča Landaua, ktorý bol laure-
átom Nobelovej ceny za fyziku. Tam sa 
stretával aj s akademikom J. Kapicom, 
tiež nositeľom Nobelovej ceny. 
RNDr. Jozef Kvasnica sa neskôr stal 
profesorom Karlovej univerzity, vedú-
cim katedry matematickej fyziky a šéf-
redaktorom medzinárodného časopi-
su „Czechoslovak Journal of Physics“. 
Jeho vedecké práce spadajú do odboru 
termodynamiky, štatistickej fyziky, ja-
drovej fyziky, kvantovej teórie poľa a 
teórie termonukleárnej plazmy. Pub-
likoval nie menej ako 16 vynikajúcich 
kníh - učebníc. 
Jeho hlavným poľom činnosti bolo 
učenie, prednášky na vysokej škole, 
inštitúciách a vedeckých konferenci-
ách. Bol mimoriadne obľúbený u štu-
dentov. Ako hovoria pamätníci, jeho 
prednášky počúvali preplnené poslu-
chárne. 
Prejavom jeho vedeckej i ľudskej 
veľkosti bola nominácia na Nobelovu 
cenu za fyziku v roku 1993. Toho sa 
však, ako vieme, profesor Jozef Kvas-
nica nedožil.



Životné prostredie 2009
Ovzdušie
V roku 2009 bolo vypustených do ovzdušia z jednotlivých výrobných 
zariadení Považskej  cementárne a kotolní spolu 102,2 ton tuhých zne-
čisťujúcich látok, čo je o 80 ton prachu menej ako v roku 2008 a 2 700 
ton plynných znečisťujúcich látok, najmä oxidy dusíka a oxid uhoľna-
tý, čo je taktiež menej o 300 ton oproti predchádzajúcemu roku. Za vy-
pustené emisie bude do Štátneho fondu životného prostredia zaplate-
né 124 600 €. 
Koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok vo vypúšťaných spalinách a 
vzduchu z komínov a technologických výduchov sa pohybovali v hod-
notách od 0,8 mg/m3 do 12 mg/m3, pričom zákonný limit je 30 mg/m3. 
Účinnosť odprašovacích zariadení je na vysokej úrovni  - viac ako 90 % . 
Zákon č. 309/1991 Zb. o ovzduší stanovuje, že na 1 tonu vyrobeného 
slinku je možné vypustiť do ovzdušia 1,5 kg prachu. Považská cementá-
reň, a.s. v roku 2008 vypustila 0,25 kg prachu na 1 tonu vyrobeného slin-
ku. Napriek tomu, že emisie TZL z výrobného procesu sú hlboko pod 
zákonnými limitmi, dochádza občas, najmä v období suchšieho počasia, 
k tvorbe emisií prachu. Tento stav je spôsobovaný skladovaním substrá-
tov a slinku v zakrytej centrálnej skládke. Vietor potom môže víriť prach 
a tak dochádza k občasným zvýšeniam prašnosti. Tento stav bude minu-
losťou po dokončení stavby skladovania slinku v uzavretých silách, kto-
rá  sa bude realizovať v blízkej budúcnosti podľa finančných možností 
spoločnosti. Prosíme preto občanov o trpezlivosť. 

Vodné hospodárstvo
Odpadové vody, vznikajúce v prevádzke, sú čistené v mechanicko-bio-
logickej čistiarni odpadových vôd, z ktorej sú vypúšťané do Lúčkovské-
ho potoka. 
V roku 2009 bolo vypustených 109 000 m3 vôd s priemerným znečiste-
ním  BSK5 7 mg/l, pričom povolená koncentrácia znečistenia vo vypúš-
ťaných vodách je 20 mg/l. 

Odpadové hospodárstvo
V roku 2009 bolo v rotačnej peci zhodnotené 2 309 ton gumového od-
padu (pneumatiky a pod.), ktoré by inak skončili na skládke. Možnosti 
PCLA sú päťnásobne väčšie, slovenská legislatíva však nepodporuje vy-
užívanie pneumatík ako zdroj tepla. 
Taktiež bolo v rámci prevencie v boji proti BSE v roku 2009 spálených 
33 978 ton mäsokostných múčok. Proces spaľovania ako aj manipuláciu 
s týmito materiálmi pracovníci PCLA zvládli a počas celého roka sa ne-
vyskytli závady, ktoré by mohli ohroziť okolie Považskej cementárne, a.s. 
Ladce. Mäsokostné múčky sa dovážali v autocisternách.  

Ako významný príspevok k ochrane životného prostredia bola prevád-
zkovaná linka na využívanie upravených separovaných odpadov z plas-
tu , papiera a dreva. Takéhoto materiálu bolo využitého 13 406 ton, inak 
by skončil na skládke odpadov. 
Vlastné odpady, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prírodu (žiariv-
ky s obsahom ortuti, olovené akumulátory), zneškodňuje Považská ce-
mentáreň, a.s. Ladce cez externé organizácie.
Pri využívaní týchto alternatívnych palív boli dodržané všetky právne 
predpisy a neboli prekročené emisné limity, ktoré sú merané nezávis-
lými kontrolnými organizáciami ako aj Slovenskou inšpekciou životné-
ho prostredia.

V Ladcoch pochovali basu, tradície nie.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu 
bude ... Túto veršovanku poznali už naši rodičia, starí rodi-
čia aj prastarí rodičia. Našou úlohou je, aby ju poznali aj naše 
deti, vnúčatá, pravnúčatá ... Je veľmi dôležité zachovávať si ľu-
dové tradície a tak si udržiavať svoju kultúru. 

Fašiangy sú najveselším ob-
dobím roka. Obdobie fašian-
gov je časovo vymedzené odo 
dňa Troch kráľov po začia-
tok cirkevného pôstu a to po 
Popolcovú stredu, nazývanú 
tiež Škaredá streda.
V období fašiangov sa na vi-
dieku poriadajú zábavy a v 
mestách plesy, ale zároveň 
aj rôzne iné tradičné kultúr-
no-spoločenské stretnutia 
ako napríklad karnevaly. Na 
niektorých dedinách si záver 
fašiangov pripomínajú špe-
cifickou zábavou spojenou s 
pochovávaním basy, čo zna-
mená, že do Veľkej noci ne-
bude počuť žiadne jej tóny.   
Jednou z obcí, kde sa tieto 
pekné tradície zachovávajú, 
sú aj Ladce. Veľká vďaka pa-
trí dychovej hudbe Ladčan-
ka, ktorá sa dala aj tento rok 
na obchôdzku po dedine a 

pred domami vyhrávala ve-
selé ľudové piesne. Ľudia vy-
chádzali pred svoje obydlia a 
zabúdali na svoje každoden-
né starosti. Bolo vidieť, že ve-
selá atmosféra dokáže spra-
viť svoje. Niektorí si zatan-
covali, zaspievali a prisľúbi-
li účasť na utorkovej zábave, 
kde sa naozaj zišli v hojnom 
počte aj napriek tomu, že na 
ďalší deň mnohí museli ísť 
do práce. Veľmi sa mi páči-
lo to, že medzi zabávajúcimi 
bola aj mládež, z čoho vyplý-
va, že tradície v Ladcoch ne-
zaniknú.
Verím, že dychová hudba 
Ladčanka bude vyhrávať ešte 
dlho. Myslím si, že za celé 
Ladce môžem popriať hu-
dobníkom pevné zdravie, ra-
dosť z hrania a veľa úspechov. 

Dáša Illyová

Bilancia chovateľov
Chov drobných zvierat je obľúbenou záujmovou činnosťou, ktorá 
umožňuje kontakt so živou prírodou. Každodenná starostlivosť a súži-
tie s chovanými zvieratami má určitý vplyv na povahu človeka a jeho 
vzťah k prírode, v ktorej žije. Kto raz prepadne tejto ušľachtilej činnos-
ti, stane sa mu chov zvierat záľubou na celý život. 
Žiaľ, civilizačný proces, moderná hektická doba občanov stále viac od 
takýchto činností vzďaľuje. Porovnajte: Ladčianska organizácia pri jej 
vzniku v roku 1956 mala 48 členov a dnes, napriek veľkej snahe získať 
ďalších nadšencov, iba 9.
Hlavným cieľom základnej organizácie v Ladcoch je chov čistokrv-
ných zvierat a to najmä sliepok nosníc, hydiny malej, kačíc, psov, akvá-
riových rybičiek a najmä chov králikov. Medzi významných chova-
teľov králikov plemena Novozélandský biely a Belgický obor patria na-
jmä Anton Haršáni, Vladimír Kalus st., Vladimír Kalus ml.. Z nich po-
sledne menovaný získal čestnú cenu na Vážskej výstave v Beluši. 
V roku 2009 má organizácia na konte aj záslužnú činnosť v obstaráva-
ní jatočných moriek a chovných kurčiat pre občanov.



ULICA, V KTOREJ BÝVAM

Nabudúce

Vážska Ulica

Ulica Jána Kollára

Ulica Martina Kukučína

Dnes bude reč o uliciach Vážska, Kollárova a Ulica Mar-
tina Kukučína. Prvé dve sú historicky mladé – vznikli od 
začiatku šesťdesiatych rokov a tá tretia, Kukučínova, je 
priamym pokračovateľom najstaršej Koyšovej ulice. Za-
čiatok výstavby na tejto ulici je na začiatku štyridsiatych 
rokov 20. storočia.

Martin Kukučín (vlastným menom Ma-
tej Bencúr) , spisovateľ, lekár. Narodil sa 
v roku 1860 v Jasenovej, zomrel 1928 v 
Pakraci – Chorvátsko. Žil na Slovensku, 
v Chorvátsku a v Chile. Z jeho diel sú naj-
známejšie Veľkou lyžicou, Rysavá jalovi-
ca, Mladé letá, Keď báčik z Chochoľova 
umrie, Dom v stráni, Mať volá a ďalšie. 

Mnohé z jeho diel boli sfilmované ako celovečerné filmy. 
Prvé domy na tejto ulici sa stavali v roku 1941, keď z iniciatívy 
vtedajšieho vládneho komisára obce (starostu) Ľudovíta Stacha 
sa uskutočnila výstavba 15 rodinných domkov, ktoré boli urče-
né pre nemajetných občanov. Domy sa stavali cez vtedajšie sta-
vebné družstvo, keď najväčšie finančné záväzky prebrala obec. 
Po vojne sa ulica rozširovala ďalej až ku kanálu. Priamym po-
kračovaním tejto ulice je areál výrobného strediska Poľnohos-
podárskeho družstva. To však musíte prejsť cez kanál hydrocen-
trály po železnom moste. Ak sa pred kanálom uberiete napravo, 
dostanete sa k hydrocentrále a k obytným domom, ktoré boli 
postavené v čase výstavby tohto vodného diela (1932 – 1936).

Vážska ulica patrí do nové-
ho – povojnového obytného 
komplexu obce. Vychádza z 
ulice Pavla Koyša, pokraču-
je smerom ku Váhu, zatá-
ča sa a spája s Ulicou Mar-
tina Kukučína. Ulica zača-
la vznikať koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych 
rokov (prvý dom postavil Pavol Martinák). Najväčší roz-
mach však zaznamenala v čase, keď sa na nej postavila Zá-
kladná škola. Výstavba školy a tzv. učiteľských bytoviek sa 
začala na jar 1971 a prvý pavilón dali do užívania v decem-
bri 1973. 
Vo Vážskej ulici sa začala plynofikácia obce. Prvé boli v 
marci 1988 zapojené domy Š. Zábojníka a F. Gajdošíka. 
I keď je Vážska ulica mladá, Váh je tu od nepamäti. Váh – 
dobrodenie i skaza. V najstarších dokumentoch si vyslúžil 
názov „rapax“ – dravý i „lupus“ – vlk. Aj ladčianska kroni-
ka obsahuje mnoho záznamov o tom, keď povodeň zničila 
všetko, čo jej prišlo do cesty. Ale aj záznamov o splavovaní 
dreva po Váhu pltníkmi. Vrcholom využívania toku Váhu 
sú tzv. Vážske stupne – hydrocentrály a priehrady po celej 
dĺžke tejto najdlhšej rieky Slovenska.

Ján Kollár, básnik, slávista sa naro-
dil  v roku 1793 v Mošovciach, zom-
rel 1852 vo Viedni. Vynikajúci bás-
nik, folklórista, bádateľ slovanských 
starožitností a pôvodca myšlien-
ky slovanskej literárnej vzájomnos-
ti. Z jeho najvýznamnejších diel tre-
ba spomenúť Slávy dcéru, Písnĕ svĕt-

ské, Národné spievanky, filologické diela, ale aj Čítanku, 
Šlabikár a viaceré cestopisy. 
Priečna ulica spájajúca Vážsku s Ulicou Martina Kukučí-
na, plná pekných rodinných domov. V ostatných rokoch 
sa vytvorila aj spojnica medzi Vážskou a Kollárovou uli-
cou pozostávajúca s mo-
dernej bytovej výstavby. 
Cez Kollárovu ulicu pre-
teká Slatinský potok, kto-
rý pokračuje v novoupra-
venom koryte cez Vážsku 
ulicu do kanála hydrocen-
trály. Je to vlastne potok – 
kanál umelo dovedený do 
obce na začiatku 19. storo-
čia pre potreby Motešické-
ho majerov, pivovaru a lie-
hovaru.

V 3. čísle Ladec-
kých zvestí (4. 
jún 2010) v seriá-
li o uliciach v Lad-
coch predstavíme 
ulice Janka Kráľa, 
Cementársku a 
Záhradnú ulicu.



Príchody a odchody vlakov
Platí od 07.03.2010 do 11.12.2010

Hlavný cieľ: starostlivosť o les
Urbárske spoločenstvo a Lesné družstvo v Ladcoch hodno-
tí svoju činnosť za rok 2009 kladne. O hospodárskych a or-
ganizačných aktivitách oboch združení nám napísala hos-
podárka Anna Koyšová. 
V Lesnom družstve bola činnosť, ako každoročne, zamera-
ná na čistenie a vykášanie okolo mladých posadených stromče-
kov. V uplynulom roku sa stromčeky aj dosádzali, pretože sa ich 
pre sucho mnoho neujalo. V časti Kamenná urobili potery pro-
ti ohrýzaniu zverou. V časti Bukovina a Dielec sa porast čistil od 
odpadového dreva.
Na základe nariadenia Ministerstva poľnohospodárstva SR les-
ný hospodár vykonal kontrolu stavu smrekových lesov napad-
nutých kôrovcom. Tento rok sa budú takéto dreviny vyrezávať, 
zdravé sa odpredajú a napadnuté objednaným drvičom spraco-
vávať a predajú sa najmä na biomasu. Týka sa to najmä porastov 
Pri mostku a Drcovej. 
Odpredaj dreva pre spracovateľov i pre členov (ako palivové dre-
vo) bol iba z napadnutého dreva, prípadne z polomu.
V Urbárskom spoločenstve sa urobilo viacero úprav a opráv na 
urbárskom dome (obchod AMV). Boli to najmä odpad vody a 
výkopové práce. Betonárske práce sa pre príchod mrazov nero-
bili a dodávateľská firma ich vykoná v tomto roku. Tiež sa urobi-
li striešky a zábradlie a iné práce. 
V oboch združeniach sa naďalej uskutočňuje preraďovanie de-
dičov nehnuteľností neznámych vlastníkov (starých a prastarých 
rodičov členov). Sú však i takí, ktorí o vysporiadanie nemajú zá-
ujem, pretože ich užívanie im nenahradí náklady spojené s vyba-
vovaním na súdoch. 
V marci t.r. sa konalo valné zhromaždenie, ktoré zvolilo predsta-
venstvo. Pre ďalšie 4 – ročné obdobie boli do predstavenstva Les-
ného družstva a Urbárskeho spoločenstva zvolení títo členovia: 
Majeríková Božena, Kantoríková Margita, Koyšová Anna, Kalus 
Vladimír, Štefanec Ferdinand, Hriadel Rudolf, Daňo Vladimír. 
Členovia dozornej rady: Bystrická Danka, Kováčik Marián, Je-
senský Jozef.

Na cintoríne nové poplatky

Na januárovom zasadaní obecného 
zastupiteľstva poslanci schválili a 4. 
marca 2010 vchádzajú do platnosti 
nové poplatky za služby na cintorí-
ne. Hovorí sa o tom vo Všeobecne 
záväznom nariadení číslo 1/2010 o 
prevádzkovom poriadku pohrebis-
ka a Domu smútku na území obce 
Ladce – teda na oboch cintorínoch 
v Ladcoch i Tunežiciach. 
Výška poplatkov za jednotlivé cin-
torínske úkony:
- jednohrob  16,60 €
- hrobka  66,50 €

- urna  6,70 €
- detský hrob  10,00 €
Poplatky sú stanovené na dobu 10 
rokov a treba ich už platiť na Obec-
nom úrade. 
Odmena hrobárovi za kopanie 
hrobu je nasledovná:
- kopanie jednohrobu  83 €
- kopanie prehĺbeného hrobu  100 €
- pochovanie do hrobky  36,50 €
Poplatky hradia pozostalí. 
Poplatok za použitie domu smút-
ku v Ladcoch je 15 € a v Tunežici-
ach 5 €.

V skrášľovaní školy sa pokračuje
Zo školy sa opäť ozýva ruch, 
nie je to však len bežný školský 
ruch. V januári sme sa pusti-
li do úplnej rekonštrukcie toa-
liet v pavilóne B, ktorý navšte-
vujú deti 1. - 4. ročníka. Fi-
nancovanie tejto rekonštruk-
cie sme zvládli sami – z vlast-
ných zdrojov. Pravdaže by sa 
nám to nepodarilo bez pomo-
ci Obecného úradu, kde nám 
pán starosta pomohol pra-
covnou silou. Dvaja murári Ľ. 
Turza a M. Kurtiš sa „pochla-
pili“ veľmi peknou a kvalitnou 

Modernizácia železničnej trate
V mesiaci február 2010 zača-
la modernizácia trate na úse-
ku Nové Mesto nad Váhom 
– Zlatovce, Trenčianska Tep-
lá – Dubnica nad Váhom a v 
letných mesiacoch (júl – au-
gust) Beluša – Ladce. Zatiaľ sa 
vykonávajú len medzistaničné 
úseky. Stanice sa začnú budo-
vať v najbližšom období. Mo-
dernizáciou sa dosiahne rých-
losť 160 km/hod, koľajnice, 
zvršok, spodok aj trolej sa na-

prácou. Veľká vďaka patrí nie-
len pánovi starostovi a pracov-
níkom OÚ, ale i p. Jendrolovi 
(poskytol sponzorsky dosky) a 
dvom rodičom. Pán Juraj Let-
ko pomohol s nákupom mate-
riálu a so stavebnými radami a 
p. Štefan Barninec podal po-
mocnú ruku v stolárskych prá-
cach. Ešte raz ďakujeme a sme 
radi, že od marca majú žiaci k 
dispozícii nové moderné hygi-
enické zariadenie.  

riaditeľka školy

hradia novými, všetky úrov-
ňové prechody budú nahrade-
né nadjazdami, podjazdami, 
podchodmi. Na občanov La-
diec to zatiaľ nebude mať žiad-
ny vplyv, až na zvýšený počet 
montérov viacerých firiem, 
ktoré sú zastrešené v „Združe-
ní Beluša“, ktoré oficiálne vyko-
náva modernizáciu. Čiastočne 
sa mení cestovný poria-
dok vlakov, ktorý uvádzame. 

Fatura Pavol

Základný kameň stavby
Železnice Slovenskej republiky a Združenie „ŽSR – Beluša“ uskutoč-
nili 23. marca t.r. na Železničnej stanici v Trenčianskej Teplej sláv-
nostné poklepanie základného kameňa stavby Modernizácia želez-
ničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov pre traťovú rýchlosť 
do 160 km/hod. 
Konkrétne pre úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša.



Odviate časomOD HASIČOV DOBRÁ SPRÁVA
Dňa 29. januára t.r. sa zišla početná rodina Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Ladcoch z obce i cementárne na výročnej členskej schôd-
zi, aby zhodnotila úspešný rok 2009. Na schôdzi privítali starostu 
obce Ing. arch. Jána Remu a okresného veliteľa Mončeka. 
Predseda organizácie vo svojej správe uviedol, že DHZ bol úspešný 
v hlavných smeroch činnosti a to najmä v oblasti školenia, výcviku, 
športových súťažiach hasičských družstiev, preventívnej činnosti a 
údržbe techniky. 
V roku 2009 doplnili výzbroj o 120 m hadicového vedenia, o prúd-
nice i savice.  Požiarne družstvo bolo privolané k požiarom veľko-
kapacitného kontajnera v cementárni a k požiaru prístrešku za kul-
túrnym domom.  Členovia hasičského zboru pôsobili v cementár-
ni pri vykonávaní požiarneho dozoru pri prácach spojených so zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri tlakovaní potrubia na 
novostavbu nájomnej bytovky, pri čistení chodníkov pred betoná-
žou a na ihrisku TJ Tatran pri zavlažovaní počas dlhotrvajúceho su-
cha. Úspešná bola účasť družstiev mužov, žien, dorastu a detí na sú-
ťažiach v požiarnom športe. 

Sezónu začali, ako každoročne, 
previerkou pripravenosti a det-
skou hrou Plameň, ktoré boli or-
ganizované OV DPO Ilava. Na 
previerke pripravenosti mali 3 
družstvá: dorast a ženy za obec 
a mužov za PCLA. Spomedzi zú-
častnených skončil dorast a ženy 
na druhom mieste a muži na 
štvrtom mieste. Na okresné kolo 
hry Plameň pripravili dve druž-
stvá, ktoré obsadili piatu a ôsmu 
priečku. Nebyť zopár menších 
zaváhaní, či trestných bodov, is-
totne by skončili aj medzi prvý-
mi. Práve tieto súťaže ich naštar-
tovali podávať lepšie a lepšie vý-
kony, ktoré boli vidieť na poháro-
vých súťažiach počas celej sezóny. 
Naši chlapci sa celkovo zúčastni-
li na štyroch súťažiach, kde ob-
sadili popredné miesta. Veľkým 
potešením pre nich bolo hlav-
ne víťazstvo v Predmieri a dve 
druhé miesta v Pruskom a Zbo-
re. Úspešný rok čakal aj mužov a 
ženy. Zúčastnili sa okrem pohá-
rových súťaží organizovaných su-
sednými DHZ aj Slovensko-Mo-

ravskej hasičskej ligy. Výborný-
mi výsledkami boli spoločné pr-
venstvá v Dubnici nad Váhom a 
Hornej Porube, druhé miesta v 
Pruskom, druhé a tretie miesto 
na Zliechove a prvé a tretie mies-
to v Mostišti. Ďalšími umiestne-
niami žien boli prvenstvá v Tren-
čianskych Stankovciach, Brv-
ništi, Hoštinej, druhé priečky v 
Streženiciach, Stupnom, Horov-
ciach a vo Vydrnej, tretie miesto 
v Kvášove. U mužov to bolo tre-
tie miesto v Lednici. V SMHL sa 
museli muži popasovať s 20 kon-
kurentmi, teda s celkového po-
čtu 21 družstiev skončili na de-
vätnástom mieste. Ženy spomed-
zi ôsmych konkurentiek skonči-
li opäť na štvrtom mieste. K to-
muto umiestneniu im dopomoh-
li dve prvenstvá, tri druhé prieč-
ky a jedno tretie miesto, i keď ne-
chýbalo i zopár zaváhaní. Z toho 
sa dá usúdiť, že družstvá celú se-
zónu na sebe pracovali, podáva-
li dobré výsledky, čím robili dob-
ré meno nielen hasičskému zbo-
ru ale aj obci.

Hasičské tradície
Dobrovoľný hasičský zbor vzni-
kol z prirodzenej nutnosti. Po-
žiare bývali časté už od nepa-
mäti. Pôvodná skupina domov, 
z ktorej sa neskoršie vytvára-
la vlastná obec až do súčasnej 
podoby, bola budovaná z miest-
ne dostupných materiálov. Ce-
lodrevená, z nepálených tehál. 
Alebo kombinácia nepálených 
tehál s kameňom. Krovy však 
bývali vždy drevené a zväčša 
prikryté slamenými otiepkami, 
zriedkavejšie šindľami. 
Príčinami požiarov bývali neo-
patrnosť, závisť, nenávisť i po-
msta. 
Založenie požiaru bolo veľmi 
ľahké. Podržať horiacu zápal-
ku pár sekúnd vo vysušenej sla-
menej krytine a páchateľ zostal 
takmer vždy nevypátraný. 
Hasenie vodou donášanou vo 
vedrách bývalo málo účinné. 
Striekanie ručnými pumpami, 
do ktorých sa musela voda na-
lievať, bolo už účinnejšie. Aby 
nevznikal chaos, začali sa vy-
tvárať zocvičené skupiny ši-
kovných dobrovoľníkov. Takto 
vznikali postupne dobrovoľné 
hasičské zbory. 
Materiálové a technické vyba-
venie prichádzalo veľmi po-
maly. Do roku 1928 používa-
li striekačku s ručnou pum-
pou, ale so samostatným nasá-
vaním. Uniformy maďarského 
strihu s našitými žltými písme-
nami na prsiach. Neskoršie ha-
sičom zakúpili nové rovnoša-
ty pre výcvik i parádu. Mimo-
riadne okázalá slávnosť pre ha-
sičský zbor sa konala pri príle-
žitosti zakúpenia novej strie-

kačky s motorovým pohonom 
s možnosťou presunu konským 
záprahom a následná posviac-
ka hasičskej zástavy. Obidve ti-
eto akcie sponzorovali okrem 
obecného úradu aj Cementáreň 
a predstavenstvo kláštora. 
Oslavy svojou prítomnosťou 
poctili hasiči z celého okresu na 
čele s okresným veliteľom pá-
nom Jozefom Binkom z Košece, 
ale aj hasiči z iných obcí. 
Parádna helmica okresného ve-
liteľa po vysidolovaní sa lesk-
la ako zlatá, akú nosieval cisár 
pán. Prilbice v hasičských zbo-
roch navonok svojou výzdobou 
vyjadrovali funkčné postavenie 
hasiča v zbore. 
Vládla tam skutočná dobro-
voľná disciplína, oslovovali sa 
„brat“.        
Pri požiari, výcviku či schôd-
zi nepoznali neodôvodnenú ne-
prítomnosť. Zvolával trubač a 
podľa jeho ustrojenia vedeli, či 
bude cvičenie alebo zasadanie. 
Boli ostatnými spoluobčanmi 
vysoko vážení. 
Ak poriadali hasičskú zábavu, 
občania si pokladali za povin-
nosť zaslať vstupné, aj keď im 
okolnosti nedovoľovali sa na 
zábave zúčastniť. 
Hasiči sa zúčastňovali i na ďal-
ších podujatiach, cirkevných 
alebo štátnych oslavách a zvy-
šovali im slávnostný rámec. 
Pri slávnostiach bolo vidieť do-
konalú súhru dychovej hudby a 
hasičov a tým bola zabezpečená 
maximálna účasť občanov. 

Víťazoslav Kalus
jún 2003



Chudnutie rozumom
Zmena stravovacích návykov a cielený pohyb. To sú dve hlavné zložky 
správneho chudnutia a dva hlavné body, o ktoré sa opierala januárová 
prednáška v zasadacej miestnosti KD v Ladcoch, kde asi 30 zvedavcov ne-
riešilo, čo navariť na obed, ale ako sa dostať do formy. Na pozvanie Mgr. 
Danky Kretovej zavítal do našej obce uznávaný odborník na chudnutie 
a cvičenie Ing. Július Karabinoš, PhD.. Sám v 47 rokoch nevyzeral veľmi 
dobre, ale rázna zmena jeho návykov a správania mu pomohla k tomu, že 
už o sedem rokov neskôr súťažil v naturálnej kulturistike. Dodnes sa ve-
nuje trénerstvu Millenium Fittness a poradenstvu pre časopisy Báječná 
žena, Dieta, Muscle&Fittness. Deväť rokov praxe =1 800 klientov, indivi-
duálnych prípadov. S niektorými z nich sa podelil aj s účastníkmi prednáš-
ky, ale jadro prezentácie tvorili odborné rady a odpovede na otázky, kto-
ré utvrdzovali v tom, že najdôležitejšie je vôbec rozhodnúť sa niečo so se-
bou robiť. Ako vraví Karabinoš – „Byť obéznym nie je hanbou. Hanbou je 
zmieriť sa s tým.“
Túžba schudnúť býva vari najčastejším novoročným predsavzatím, kto-
ré často stroskotá na nedostatku silnej vôle. Panuje predstava, že schudne-
me, keď nebudeme jesť. Hladovky tukožrútske polievky, delená strava, di-
éty všakovakých druhov – nočné mory množstva žien. Karabinoš zdôraz-
ňuje, že chudnutie je ale hlavne o zmene správania. Nejde o diéty, ale o ro-
zumné a časté jedenie. „Môžeme jesť takmer všetko, ale treba vedieť ako.“ 
Správne stravovanie veľa nezmôže bez aktívneho a pravidelného pohybu, 
pri ktorom musíme vedieť, prečo robíme to, čo robíme. Aerobik je fajn, ale 
tam sa len skacká. Vo fitnescentre sa všetci na mňa dívajú. Behanie ma ne-
baví. – zažité predsudky, ktoré by nemuseli byť, keby sme vedeli, čo je pre 
každého jedného z nás najlepšie. 
Motivácia s jasným cieľom a zvoleným časovým intervalom zaberá viac. 
Účinok takéhoto prístupu zisťujú aj viaceré ženy zo semináru, ktoré uro-
bili prvý krok a zapojili sa do jarnej premeny. Stretnutie takéhoto druhu 
bolo ojedinelé, ale informácie a rady pre všetkých „so sebou nespokojných“, 
sú prístupné na internetovej stránke www.karabinos.sk . Fotografie spo-
kojných klientov sú asi tým najlepším dôkazom toho, že chudnutie nie je 
o nejedení, ale o rozume. 

Jana Novotná

Výchovné projekty pomáhajú
V Odbornom učilišti internátnom 
v Ladcoch pripravujú v spolupráci s 
rôznymi inštitúciami a partnerskými 
školami užitočné projekty na zvýšenie 
kvality profesijných zručností. Come-
nius partnerstvá s názvom „Stavby z 
prírodných materiálov“, na ktorom sa 
zúčastnia okrem Ladiec aj učni z Baje 
(Maďarsko), Kelču (Česká republika) 
a Waiblingenu (Nemecko). V aprí-
li 2010 to bude stavba zelenej triedy 
pred národnou záhradníckou výsta-
vou v Baden-Württenbergu, v októb-
ri 2010 stavba pergoly v zámockej zá-
hrade v Kelči a v máji 2011 vytvorenie 
školského dvora v Ladcoch.  Dňa 11. – 
18. 4. t.r. vycestuje 11 žiakov a 5 peda-
gogických pracovníkov do Nemecka. 

Chór projekt
Termín 18. – 24.4.2010. Šesť žiakov 
a dvaja pedagogickí zamestnanci vy-
cestujú do nemeckého Waiblinge-
nu, aby sa podieľali na multikultúrnej 
spolupráci a hudobne vyjadrili svoju 
príslušnosť k Európe.

Projekt zámočníci
Dňa 2. – 8.5.2010 pricestujú nemeckí 
zámočníci do Ladiec, aby spolu s naši-
mi zámočníkmi žili a pracovali vo veľ-
kej Európe.

Súťaž zručnosti
V dňoch 22. – 23.3.2010 sa v učeb-
nom odbore služby a domáce práce 
uskutoční celoštátna súťaž zručnos-
tí a odborných vedomostí s medziná-
rodnou účasťou. Na súťaži sa zúčast-
nia družstvá: Baja (Maďarsko), Kelč 
a Žamberk (Česká republika), Ladce, 
Prievidza, Prešov, Spišský Hrhov, Pra-
kovce, Spišský Štiavnik, Bratislava.

Zúčastnení žiaci a učitelia spoznajú 
kultúru a spôsob života zúčastnených 
krajín. Získajú a prehĺbia svoje pra-
covné vedomosti a zručnosti v profe-
siách záhradník, stolár a v stavebných 
profesiách. Podporí sa vývin osob-
nosti (sociálne aj emocionálne kom-
petencie). V popredí plánovania sto-
jí tímová práca, pričom každý zúčast-
nený prispeje, podľa svojich možnos-
tí a schopností, k úspechu projektu. 
Tieto projekty boli zvolené tak, aby 
k ich realizácii prispel každý zo zú-
častnených rôznymi remeselníckymi 
a sociálnymi schopnosťami. Jazyko-
vé kompetencie nezohrávajú rozho-
dujúcu úlohu v plánovanej činnosti. 
V popredí stojí spoločná činnosť. Plá-
novaná aktivita sa zrealizuje tak, aby 
sa dosiahol výsledok vysokej hodno-
ty a kvality.

ZŠ vo februári a marci

Jeho školské kolo absolvova-
li súťažiaci 2. marca t.r.. Poro-
ta ohodnotila žiakov v odbore 
poézie a prózy takto:
I. kategória (1. stupeň)
Poézia: 1. Amália Liptáko-
vá, 2. M. Váňová, 3. K. Kvas-
nicová
Próza: 1. J. Jamrich, 2. V. Kvas-
nicová, 3. P. Liščáková

II. kategória (ročník 5., 6., 7.)
Poézia: 1. Júlia Jamrichová, 2. 
Mária Váňová, 3. J. Pikálková

Próza: 1. Michal Barninec, 2. 
Romana Tvrdá

III. kategória (8. a 9. ročník)
Poézia: 1. Michaela Dolinko-
vá, 2. Filip Kollár, 3. K. Žáči-
ková
Próza: 1. Barbora Zábojníko-
vá, 2. Michal Kalus, 3. Alexan-
dra Majtánová.

Víťazi postúpili do okresného 
kola, ktoré sa konalo 30. mar-
ca v Ilave.

Rozprávkové vretienko
Okresné kolo v prednese rozprávok sa konalo 9. februára v Ila-
ve. Na súťaži ladčiansku školu reprezentoval Ján Jamrich, žiak 3. 
ročníka, ktorý získal pekné 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme 
za dobrú reprezentáciu. 

Testovanie 9 – 2010
Aj v tomto roku (10. marca) sa žiaci zúčastnili na skúšobných 
testoch z matematiky a slovenského jazyka. Testy sa konali v 
dvoch skupinách po 10 žiakov a okrem domácich pedagógov 
dozor vykonávali aj pedagógovia z Beluše a Mgr. Petríková zo 
školskej inšpekcie. Výsledky budú známe neskoršie. 

Noví prváci
Zápis nových prváčikov sa konal 10. februára. Prišlo 26 detí, ale 
rodičia siedmych z nich požiadali o odklad. Ak sa už nik ne-
prihlási, v ďalšom školskom roku bude 19 prvákov. 

Pred osemdesiatimi rokmi (1930) za-
ložili v Štátnej ľudovej škole v Ladcoch 
Rodičovské združenie. Bolo to prvé 
RZ v okrese Ilava a ustanovili ho na 
základe pokynu Ministerstva a osve-
ty zo dňa 5.októbra 1930. Učiteľský 
zbor sa zišiel s pozvanými rodičmi, 
pohovoril si o význame tejto inštitú-
cie a zvolili výbor. Prvým predsedom 
Združenia rodičov sa stal prednosta 
železničnej stanice Rudolf Lukovínyi, 
zapisovateľom Štefan Galusek – učiteľ.
Súčasné Rodičovské združenie má na 
čele radu RZ v zložení:
Vladimír Mikuška, predseda
Daniela Kalusová, tajomník
Jozef Mihálik, hospodár.
Členmi rady sú zástupcovia triednych 
RZ Svetlana Tesáriková, Jarmila Kút-
na, Anna Liščáková, Dušan Kvasnica, 
Kamila Barnincová, Anna Koyšová, 
Daniela Koštia-
liková, Daniela Kalusová a Marián 
Hruška. 
Hlavným poslaním Rodičovského 
združenia je nesporne styk rodičov so 
školou, jej vedením a učiteľmi. Kon-

takty sa nadväzujú najmä na tried-
nych schôdzkach, kde získavajú ro-
dičia informácie o svojich deťoch a 
zosúlaďuje sa školská a domáca vý-
chova. 
Nemalá je aj pomoc škole po materi-
álnej stránke a pri organizovaní spo-
ločných väčších výchovných akcií. 
Nezastupiteľnosť spolupráce rodičov 
so školou sa ukázala pri likvidácii ná-
sledkov po havárii v škole a potom pri 
jej rekonštrukcii. 
Činnosť rady RZ sa riadila plánom 
schváleným plenárnym zasadaním. V 
minulom roku sa podarilo dostať fi-
nancie do rozpočtu z príspevkov ro-
dičov, znovu zaregistrovaním med-
zi prijímateľov 2 % z daní fyzických a 
právnických osôb i z akcií - jednou z 
nich bol ples rodičovského združenia. 
Niet sporu, že práca tejto dobrovoľnej 
organizácie rodičov je prospešná a 
bola prospešná aj v minulosti. Treba 
preto poďakovať rade – tej minulej aj 
tej terajšej i všetkým rodičom, ktorí sa 
na práci združenia obetavo zúčastňu-
jú.               (Dokončenie na 8. strane)

Tradičný Hviezdoslavov Kubín

Rodičovské združenie včera a dnes
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včera a dnes 
(Dokončenie zo 7. strany)

Prosba:
Rodičovské združenie pri ZŠ Ladce 
prosí rodičov, priaznivcov a spon-
zorov školy, ktorí ešte nevyužili 
možnosť o poskytnutie príspevku 2 
% z daní, aby tak urobili v prospech 
školy. Financie sa využijú na ná-
kup modernej didaktickej techni-
ky, pomôcok a kníh pre žiakov ško-
ly. Kto má záujem, môže si tlačivo 
stiahnuť na stránke školy: 
www.zsladce.sk            

Ďakujeme!

S prípravou na novú sezónu začali hráči pod vedením tréne-
rov Eduarda Pagáča a Štefana Zábojníka 19. januára 2010. 
Počas prípravy trénovali týždenne 2 x vonku na ihrisku s umelým 
povrchom, v parku, na ihrisku v Tunežiciach a 1 x v telocvični ZŠ. 
Dochádzku na tréningy a prípravné zápasy, i keď bola ovplyvnená 
maródkou a prácou na smeny, hodnotili tréneri ako dobrú. V ká-
dri k výrazným zmenám nedošlo, do prípravy sa nezapojili Hudec 
a Kušík pre pretrvávajúce zranenia, Šedíkovi a Kopčanovi skončilo 
hosťovanie. Mužstvo posilnia Erik Kučera a Peter Jakuš z Dubnice. 
Do úvahy pripadá ešte Stanislav Trebula z Vrútok, o ktorého prestu-
pe sa rokuje. 
Družstvo odohralo 7 z 9 plánovaných prípravných zápasov, z toho 
5 zápasov na umelej tráve v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, 
Dubnici. 
Trenčín „17“ – Ladce 1 : 2 (Ma. Habánek a K. Mrážik)
N. Mesto – Ladce 1 : 1 (Homér)
Dubnica „18“ – Ladce 3 : 0
Trenčín „18“ – Ladce 3 : 0
T. Turňa – Ladce 4 : 2 (Martinka 2)
Ladce – Tuchyňa 4 : 1 (Martinka, Ma. Habánek, Janke, J. Váň)
Ladce – Domaniža 1 : 3 (Majtán)
Bilancia prípravných zápasov je 2 víťazstvá, 1 remíza a 4 prehry pri 
skóre 10 : 16. Do listiny strelcov sa zapísalo 7 hráčov. Najlepším 
strelcom bol Martinka s 3 gólmi, 2 góly dal Marián Habánek a po 1 
Homér, J. Váň, K. Mrážik, Majtán a Janke. 
Káder mužstva tvoria: brankári – Janke Jozef, Kalma Marek, Porub-
čan Dominik, do poľa sú pripravení: Alexander Homér, Koštialik 
Tomáš, Pagáč Edo, Pagáč Jozef, Mikuška Miroslav, Váň Jozef, Váň 
František, Habánek Michal, Majtán Michal, Mrážik Erik, Martin-
ka Peter, Mrážik Kristián, Habánek Marián, Zábojník Michal, Ján 
Podmaninec, Erik Kučera a Peter Jakuš. Vedúcim mužstva je Cho-
vanec Vladimír. 

Ing. F. Gach

Vápenka
V roku 1910 barónka Puttkamerová, majiteľka cementárne, dala postaviť 
v Ladcoch modernú kruhovú vápenku. Mala výrobnú kapacitu 1 200 va-
gónov vápna ročne. V roku 1912 vápenku modernizovali tým, že dali do 
prevádzky veľký drvič, ktorým spracovali 20 – 25 vagónov suroviny den-
ne. Po prvej svetovej vojne (1914 – 1918) prevzala vápenku Ladecká účas-
tinárska spoločnosť na dorábanie vápna a dreva. Spoločnosť dala v roku 
1928 postaviť novú šachtovú pec vysokú 30 metrov so základom v prieme-
re 9 metrov. 

Prvý Miestny národný výbor
28. marca 1945 sa zišli v byte Jána Ištvánika ilegálni pracovníci. Úlo-
hou stretnutia bolo zvoliť MNV v ilegalite, ktorý by hneď po oslobode-
ní začal pracovať. Z členov KSS, sociálnych demokratov a nestranníkov 

sa zostavila 12-členná kandidátka. 
30. apríla 1945 sa zišli opäť a zvo-
lili Miestny národný výbor v zlo-
žení: Valentín Bednárik, predse-
da, František Mierny, podpredse-
da. Členovia: Florián Minárik, Jo-
zef Koyš, Pavel Koyš, Ondrej Fa-
tura, Ján Zelík, Rudolf Král, Jo-
zef Moravec, Ondrej Prekop, Jo-
zef Majbach.
Tento výbor potom overili na ve-
rejnom zhromaždení občanov 
dňa 13. mája 1945. Ďalšia schôd-
za sa konala 20. mája, kde národ-
ný výbor doplnili o členov Demo-

kratickej strany, ktorá v Ladcoch vznikla práve v tento deň. Do MNV 
doplnili Jána Koyša, Pavla Petríka, Leopolda Kubeša, Jozefa Hriadela, 
Antona Rohela a Jána Habánka. Zmenili sa aj čelné funkcie. Predsedom 
zostal Valentín Bednárik, Ján Koyš sa stal podpredsedom.
V Tunežiciach zvolili 12-členný Miestny národný výbor na čele s Jura-
jom Kvasnicom.
14. júla 1945 revolučný Miestny národný výbor zrušili a zvolili riadny 
MNV. Jeho členmi boli tí istí, ktorí boli zvolení 20. mája.

Áčko stratilo
Poradie:1. Ladce, 2. Doma-
niža, 3. Nová Dubnica C 
(všetci 56 bodov)

20. marca v stolnom teni-
se (5. liga) Ladce A aj Do-
maniža svoje zápasy prehra-
li, Nová Dubnica naopak vy-
hrala a tak dobehla obe druž-
stvá. Po 23. kole mali teda 
všetky tri družstvá po 56, naj-
lepšie skóre však Ladce a tak 
zostali na prvom mieste. 
B družstvo svoj zápas vyhra-
lo a zotrváva na 7. mieste ta-
buľky 6. ligy. Je veľmi pravde-
podobné, že si toto miesto 
udrží, keď za ním družstvo 
Pruského B má o tri body 
menej a na 6. mieste Zlie-
chov B o sedem bodov viac. 
A družstvo končí súťaž 16. 
apríla a B družstvo 23. apríla.


