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Už mesiac v novom
Keď vychádza toto číslo Ladeckých zvestí, už mesiac je 
obecný úrad v novej budove. Od 4. januára môžu občania 
Ladiec svoje úradné veci vybavovať v nových priestoroch. 
Prístavba Domu kultúry, postavená pred dvadsiatimi rok-
mi, zmenila vo vnútri svoju podobu. Poschodie pracovníci 
stavebnej skupiny obecného úradu a niektoré dodávateľské 
firmy úplne prebudovali a vznikli tak vhodné kancelárie a 
obradná miestnosť. Na prízemí má priestory stavebná sku-
pina a ako Ladčania už iste zaregistrovali, je tu aj obecná 
knižnica v účelovom a estetickom prostredí. 
Obe bývalé, vyše osemdesiatročné budovy obecného úra-
du, zostali opustené a zostanú tak až do začiatku výstavby 
rímsko-katolíckeho kostola.

Hlavným bodom rokovania bol rozpočet

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie o 
dani z nehnuteľnosti, dani za psa a 
poplatok za odvoz domového od-
padu. Návrh bol 15 dní zverejne-
ný na úradných tabuliach. Obča-
nia nemali k návrhu pripomien-
ky. Ide v zásade o mierne zvýšenie 
aj v súvislosti so zaokrúhľovaním 
sadzieb a uľahčením manipulá-
cie s platbami. Poslanci schválili aj 
nové „VZN“ o dotáciách na žia-
kov v školských zariadeniach na 
území obce. Potom schválili plán 
práce hlavného kontrolóra obce na 
1. polrok 2010 a vypočuli si sprá-
vu o kontrolnej činnosti za mesi-
ac november 2009. Poslanci sa in-
formovali o darovacej zmluve pri 
konečnom usporiadaní majetko-
vo-právnych vzťahov ku krytej tri-
búne na futbalovom ihrisku. In-
vestormi stavby boli Považská ce-
mentáreň, a.s. a obec Ladce. Podľa 
tejto zmluvy sa výlučným vlast-
níkom tribúny stáva obec Lad-
ce. Zastupiteľstvo schválilo bez-
platný prenájom priestorov Domu 
kultúry pre akcie Základnej školy 
usporiadané v roku 2010. Najdôle-

I keď je už začiatok februára, vraciame sa k decembrovému za-
sadaniu obecného zastupiteľstva a dodržiavame tak našu re-
dakčnú zásadu informovať občanov o každom zasadaní po-
slancov obecného zastupiteľstva. Zasadanie sa konalo naposle-
dy v starej budove obecného úradu 16. decembra 2009.

žitejším bodom programu zasa-
dania bolo schvaľovanie rozpoč-
tu na rok 2010. Na návrh poslan-
cov bola ušetrená položka na pre-
vádzku bývalých budov obecného 
úradu rozdelená na nárast ener-
gie v Dome kultúry (nový obec-
ný úrad), na diaľničné známky a 
na sociálne služby. Z rozpočtu sa 
vypustila položka rekonštrukcia 
potoka a ďalšie položky investič-
ného charakteru a presunuli sa na 
splácanie úveru. Poslanci si vypo-
čuli prehľad o čerpaní rozpočtu za 
3. štvrťrok 2009 a schválilo úpravu 
rozpočtu pre rok 2009. V ďalšom 
bode rokovania schválili zámer 
odkúpiť od Slovenského pozem-
kového fondu pozemky p. č. KN 
547 a KN 551 (lokalita vedľa Ma-
terskej školy) o celkovej výmere 
734 m2 pre vybudovanie inžinier-
skych sietí – vodovod, plynovod 
a prístupová cesta k novovybu-
dovanej 16-bytovke a pripravova-
nej individuálnej bytovej výstavbe 
Za kaštieľom. Návrh na projekt re-
konštrukcie a rozšírenia verejného 
osvetlenia s pomocou fondov EÚ 
obecné zastupiteľstvo zamietlo.

Rok najväčších investícií
Rok 2009 bol v novodobej histórii obce rokom naj-
väčších investícií. V obci sa preinvestovalo cca 1 047 
588 €, čo je 31 559 624 bývalých Sk. 
Najväčšou investíciou bola rekonštrukcia Základnej školy, ktorá 
stála spolu 591 508 € (17,8 milióna Sk). Dva školské pavilóny zís-
kali „nový kabát“. V pavilóne A sa vynovili sociálne zariadenia a 
veľká časť interiéru. Základná škola získala nielen nový vzhľad, 
ale aj veľké úspory na energii. 
Druhé najvyššie finančné prostriedky išli do prípravy stavieb na 
bývanie a to do 16-bytovky (nájomný dom) a na individuálnu 
výstavbu Za kaštieľom. Na prípravu a prvé stavebné kroky vyna-
ložila obec 156 597 € (4 717 650 Sk). Príprava pozemkov na indi-
viduálnu výstavbu stála obec do konca roka 188 816 € (5 678 280 
Sk). Tieto náklady zahŕňali nasledovné položky: 
Projektové a geodetické práce 13 250 €
Prekládka kanalizácie 15 915 €
Vodovod a plynovod 64 384 €
Most ponad potok 17 775 €
Vykúpenie pozemkov 38 106 €
Stavba cesty 39 383 €.
Obec odpredajom pozemkov individuálnym vlastníkom získala 
12 649 m2 (po 250 Sk za m2) 3 162 250 Sk (104 967 €).
Medzi ďalšie stavby patril chodník v Tunežiciach, ktorý stál 36 
200 € (1 090 561 Sk).

Na úpravu Slatinského potoka okolo Základnej školy až po ústie 
do kanála vynaložila obec 23 226 € (699 717 Sk) a na úpravu Lúč-
kovského potoka od Luhu po kanál 9 859 € (297 040 Sk).
V roku 2009 sa veľa investovalo do Domu kultúry. V jarných me-
siacoch sa robila rozsiahla rekonštrukcia klampiarskych prvkov 
a v jeseni rekonštrukcia elektroinštalácie, čo spolu predstavovalo 
37 038 € (1 115 806 Sk).
Projekt revitalizácie priestranstva pred Domom kultúry a chod-
níka od križovatky po DK stál obec 22 050 € (664 278 Sk).
Takáto rozsiahla investičná   činnosť (hoci v prípade Základnej 
školy boli prostriedky z fondov EÚ) znamenala pre obec značné 
zadĺženie. Celkový dlh ku koncu roka 2009 predstavuje 473 785 
€ (14 273 246 Sk).
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Prvé zasadanie 
v nových priestoroch

Prvé zasadanie obecné-
ho zastupiteľstva v nových 
priestoroch obecného úra-
du sa konalo 20. 01. t.r.. 
Na úvod si poslanci zastupi-
teľstva a skupina stavebníkov 
individuálnej bytovej výstavby 
Za kaštieľom vypočuli správu 
o stave pripravenosti IBV a o 
problémoch, ktoré túto stavbu 
sprevádzajú. Stavebníci vyslo-
vili nespokojnosť so súčasným 
stavom príprav a dožadovali 
sa, aby sa obec finančne spo-
lupodieľala na vynímaní po-
zemkov z pozemkového fon-
du. Obecné zastupiteľstvo roz-
hodlo, aby finančná a stavebná 
komisia podali do najbližšieho 
zasadania zastupiteľstva návrh 
na riešenie tejto požiadavky. 
Obecné zastupiteľstvo si vy-
počulo návrh úpravy VZN o 
prevádzkovom poriadku po-
hrebiska a Domu smútku. Ide 
hlavne o zaokrúhlenie poplat-
kov v eurách. 
Poslanci prehodnotili aj výšku 
nájomného vestibulu v Dome 
kultúry pre predajcov a stano-
vilo ju na 100 €.
Poslanci schválili návrh na 
úpravu rozpočtu za rok 2009, 
ktorý predložila ekonómka 
Ing. Černotová. Obec v roku 
2009 pracovala s rozpočtový-
mi prostriedkami vo výške 2 
754 807 € (82 991 318 Sk). Je 
to rekordný objem finančných 
prostriedkov v histórii obce. 
Potom hlavný kontrolór obce 
predložil správu kontrolnej 
činnosti za december 2009.
OZ schválilo plán zasadaní na 
jednotlivé mesiace roku 2010.
Obecné zastupiteľstvo pre-
hodnotilo a schválilo návrh 
poslanca J. Mihálika o finanč-
ný príspevok na podtlak vo-
dovodu pod hlavnou cestou 
vo výške 1 000 €. Pretlačené 
vodovodné potrubie umož-
ní napojiť na verejný vodovod 
viacero domácností. 

Ing. arch. Ján Remo

Perspektívy na rok 2010
Vzhľadom na značné úverové zaťaženie obce prija-
lo obecné zastupiteľstvo zásadu na jeho zníženie v roku 
2010 výraznejšími splátkami. Od tohto rozhodnutia sa 
bude odvíjať aj investičná činnosť v obci. 

Na rok 2010 je pripravená jediná investičná akcia „revitalizácia obce“ – 
priestranstvo pred Domom kultúry a chodník od križovatky po kultúrny 
dom, ktorá bude financovaná z eurofondov. 
Činnosť pracovnej skupiny pri obecnom úrade bude v roku 2010 zamera-
ná hlavne na drobné údržbárske činnosti v rozsahu prevádzkových finanč-
ných možností. 
V pláne sú akcie, medzi ktorými budú mať prednosť dláždenie Súhradky 
z Koyšovej ulice na Hviezdoslavovu (pri Sabovi), oprava dláždenia na cin-
toríne okolo hlavnej cesty a dokončenie dlažby v Tunežiciach – na cintorí-
ne a pri Kuľkovi. Na križovatke sa posunie brána pri pani Faturíkovej a za-
rovná sa vydláždená plocha s predajňou Blachotrapez. 
Ďalej ide o oplotenie zberného dvora nepriehľadným plechovým plotom. 
Ak by čas a finančné možnosti dovolili, opravila by sa fasáda na prístav-
be Domu kultúry – teraz obecný úrad. Rovnako je v pláne oprava fasá-
dy modlitebne v Tunežiciach, čistenie Lúčkovského potoka v Dužinách 
smerom do Horných Ladiec, poopravovať cestu na Janíkov laz a výtlky na 
obecných cestách. Rovnako je potrebné opraviť na mnohých miestach zá-
bradlia popri potokoch a na mostíkoch. 
V prvých zimných mesiacoch časť pracovnej skupiny už pracuje v Základ-
nej škole na rekonštrukcii sociálnych zariadení (WC) pre žiakov v paviló-
ne „B“ (v pavilóne „A“ sa toto zariadenie rekonštruovalo a modernizova-
lo už v roku 2009). Takto sa tieto veľmi citlivé časti školy dostanú na štan-
dardnú európsku úroveň.
Okrem týchto aktivít, ktoré bude uskutočňovať a financovať obec, sa v 
tomto roku očakáva začiatok troch veľkých stavieb na území obce. 
Stavba kostola je pripravená na úrovni realizačného projektu. Je vydané 
územné rozhodnutie, pripravuje sa stavebné povolenie. Pozemky sú vy-
sporiadané, prevedené do vlastníctva Farského úradu v Košeci. Budovy 
bývalého obecného úradu sú vysťahované a stavba kostola by sa mohla za-
čať.  Tento rok sa očakáva aj schválenie financií na stavbu odkanalizovania 
a vodovodu regiónu Ilava. Táto investícia z eurofondov sa bude schvaľo-
vať v Bruseli. V roku 2010 sa začnú práce aj na rekonštrukcii železnice pre 
rýchlosť 160 km/hod. Táto obrovská investícia do železníc sa významne 
dotkne aj Ladiec. Železničné priecestie do cementárne a Horných Ladiec 
sa nahradí podchodom. Prebuduje sa i železničná stanica a ako vyvolaná 
akcia sa prebuduje pošta. 
Všetky tieto tri stavby sú vo vysokom štádiu pripravenosti, ale ich realizá-
cia predsa závisí od množstva iných súvislostí a tak sa dá sotva s presnos-
ťou povedať, čo sa v tomto roku bude skutočne realizovať. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta

31. decembra nás bolo 2 612
Na Silvestra 2009 bolo v Ladcoch 2 612 obyvateľov. Viac bolo 
žien (1 093) ako mužov (1 034). Detí do 15 rokov bolo 364, z 
toho chlapcov 183 a dievčat 201. Mládeže od 15 do 18 rokov 
sme napočítali 101 (43 dievčat a 58 chlapcov).
Narodilo sa 23 detí, zomrelo 23 občanov. Medzi narodenými 
deťmi bolo 13 dievčat a 10 chlapcov. Medzi občanmi, ktorí nás 
navždy opustili, bolo 10 mužov a 13 žien. Najstarší boli: Na-
tália Habánková (97 rokov) a Bernardína Horská (96 rokov). 
Najmladší František Markuš (52 rokov), Jaroslav Ištok (58), 
Ladislav Chovanec (60). Priemerný vek zomrelých bol 77 ro-
kov (v roku 2008 to bolo 80 rokov).
V roku 2009 bol priemerný vek žijúceho Ladčana 38,48 roka.

Narodené deti:
Kiara Lacková

Branislav Durec
Sofia Kubišová

Tešíme sa spolu s rodičmi a novo-
narodeným želáme šťastné det-

stvo. 

Zomreli:
František Melicher (74)

Jozef Zajac (81)
Anna Zelíková (76)
Jaroslav Ištók (58)

Milan Zahradník (52)
Viktor Majerik (75)

Spolucítime s pozostalými a vyslo-
vujeme im sústrasť. 

Jubileá:
85 rokov

sa 5. marca dožíva Mária Ďurišo-
vá a 14. marca Emil Peterka. 

80 rokov
oslávi 15. februára t.r. Jarmila Kuš-

nierová.

25. výročie sobáša si pripomenú
9. februára Jozef Novotný a Petro-

nela, rod. Galanská
21. februára Juraj Moriš a Jarmila, 

rod. Martišová.
Jubilantom prajeme zdravie, spo-
kojnosť a porozumenie v ďalších 

rokoch života. 

Šťastný nový rok!
Tradičné polnočné stretnutie Lad-
čanov na prelome rokov sa vydari-
lo. Pozvanie starostu a kultúrnej ko-
misie obecného zastupiteľstva prijal 
doteraz najvyšší počet občanov mla-
dých i starších, aby si vo vynikajúcej 
atmosfére zablahoželali a niektorí i 
zatancovali pri „Ladčanke“. Dobrú 
náladu znásobil vynikajúco pripra-
vený ohňostroj a varené víno. Or-
ganizátori a aktéri podujatia spl-
nili svoju úlohu výborne a potvrdi-
li, že akcia, usporiadaná aj ako pri-
pomenutie si výročia vzniku Sloven-
skej republiky, má svoje opodstatne-
nie. Prekonali sa aj organizátori pri-
vítania nového roku v časti Tuneži-
ce. Z iniciatívy poslancov obecného 
zastupiteľstva za túto časť obce Jána 
Abrahámovského a Jozefa Mihálika i 
zásluhou Emila Kandráča pripravili 
ohňostroj, varené víno a zábavu, do 
ktorej sa spontánne zapojilo mnoho 
Tunežičanov. I keď sa to možno skep-
tikom nezdá, obe podujatia veľa po-
vedali do sféry, ktorej hovoríme spo-
lužitie občanov a vzťah k vlastnej 
obci. Šťastný nový rok všetkým, ktorí 

to s našou obcou myslia dobre!



Cementári vyexpedovali 778 197 ton cementu
Hospodárska a finančná kríza neobišla ani Považskú ce-
mentáreň, a.s.. Zásada, že sa ráta iba to, čo sa predá, za-
siahla cez znížené aktivity stavebníctva aj ladčianskych 
cementárov. Po viac ako miliónovej výrobe a predaji v 
roku 2008, to bolo dosť radikálne zníženie o viac ako 200 
000 ton. 
V roku 2009 vyrobili 771 000 ton cementu a vyexpedo-
vali 778 197 ton. 
Z celkovo predaných výrobkov išlo na domáci trh 568 
865 ton a na export 209 331 ton. 

Bývalých pracovníkov Považskej cementárne, ale iste aj 
ostatných, bude zaujímať výroba jednotlivých druhov 
cementu, ťažba suroviny i výroba slinku. 
V lome Butkov vyťažili 963 000 ton vápenca a v závode 
vyrobili 563 600 ton slinku. V cementárni vyrobili a vy-
expedovali tieto cementy (v tonách):
CEM III/A 32,5 N   13 295
CEM III/A 32,5 N - Cr   9 905
CEM I 52,5 R   2 543
CEM I 42,5 R   233 616
CEM I 42,5 N   59 054
CEM I 42,5 N – Cr   7 846
CEM I 42,5 R – Chromat. VL na CM   17 441
CEM II B-S 32,5 R   134 229
CEM II B-S 32,5 R +   141 300
CEM II B-S 32,5 R – Cr   96 171
CEM II/B-M (S-L) 32,5 R   1 459
CEM II/B-M (S-L) 32,5 R – Cr   54 141
Siderox   60

Rozpočet  obce 2010 v budúcom čísle
Ako ste sa dočítali na prvej strane tohto čísla La-
deckých zvestí, obecné zastupiteľstvo schválilo v 
decembri 2009 rozpočet obce na rok 2010. Čís-
la najmä v časti výdavkov sú v rámci šetrenia zau-
jímavé, i keď nie optimistické. Bude vás teda zaují-
mať obsah rozpočtu, ktorý v skrátenej podobe uve-
dieme v druhom čísle 8. apríla t.r.
Rozpočet bol uverejnený na úradných tabuliach 
zákonom predpísaných 15 dní. Uvítate iste príleži-
tosť prečítať si hlavné položky doma – v pokoji.

Vizitka 1 027 daňovníkov
Ako platili Ladčania dane v 
roku 2009 sme sa dozvede-
li z informácie pracovníčky 
obecného úradu Alenky Su-
chárovej. 
Daň je podľa platiteľov rozdele-
ná na dve základné skupiny: na 
občanov – fyzické osoby a na 
podniky, inštitúcie, organizácie 
– právnické osoby. 
Fyzické osoby
V časti daň z pozemkov platilo 
274 daňovníkov za ornú pôdu, 
436 za záhrady a 622 za zasta-
vané plochy a nádvoria. Najväč-
šiu výmeru zaberala orná pôda 
(566 172 m2), záhrady (270 046 
m2) a len o niečo menej zasta-
vané plochy a nádvoria.  Spolu 
bola v tejto časti vymeraná daň 
vo výške 4 959 € a občania za-
platili 4 558 €, čo je horšie ako v 
roku 2008.
Daň zo stavieb sa týkala stavieb 
na bývanie, samostatne stojacich 
garáží a ďalších stavieb. Výmery 
predstavovali spolu sumu 9 949 
€, občania zaplatili 9 028 €.
V tej istej kategórii (fyzické oso-
by) sú aj byty a nebytové pries-
tory. Celkom majitelia platili za 
306 bytov, keď vyrubenú daň 1 
235 € zaplatili takmer bez zvyšku. 
V sumáre dane fyzických osôb 

vychádza, že z celkovej dane 16 
144 € bola zaplatená čiastka 14 
800 €.

Právnické osoby
Aj tu bola daň z pozemkov, kde 
bolo 7 daňovníkov za ornú pôdu 
s výmerou 3 314 852 m2 a z trva-
le trávnatých porastov 2 255 271 
m2. Rovnaký počet platiteľov 
bol za 5 154 252 m2 lesných po-
zemkov. Do tejto kategórie pat-
ria aj zastavané plochy, záhra-
dy, rybníky a pod. Celkom viac 
ako 11  miliónov metrov štvor-
cových a vymeraná suma 15 621 
€, ktorú zaplatili iba vo výške 13 
775 €.
Daň zo stavieb bola celkom pri 
96 stavbách za 55 827 € zaplate-
ná v sume 55 495 €, teda takmer 
v celej výške. Sem patrili najmä 
priemyselné stavby, stavby na 
podnikanie a pod. 
Právnické osoby sa v malej mie-
re podieľali na dani z bytov. Celá 
suma dane právnických osôb je 
v predpise 71 560 € a realizácia – 
zaplatené je 69 350 €.
Mimo už uvedených daní z ne-
hnuteľnosti sú ešte tzv. poplat-
ky, najmä poplatok za psov, kde 
bolo 308 platiacich majiteľov, 
ktorí do obecnej pokladne pris-
peli 734 €.

Pošta dobre slúžila aj v roku 2009
K pošte a poštárom mali ľu-
dia oddávna zvláštny vzťah. Po-
kladali ich vždy za nositeľov 
dobrých i smutných správ, za 
sprostredkovateľov medzi nami 
a našimi najmilšími. V moder-
nej dobe i za nositeľov dôchod-
kov, tlače, balíkov a iných zá-
sielok. Pošta vždy u občanov 
vzbudzovala vážnosť a dôleži-
tosť a poštmajster patril medzi 
honoráciu obce. 
120 – ročná história ladčian-
skej pošty je i históriou večné-
ho boja o dôstojnejšie priestory, 
ktoré ani dnešné najvyššie ve-
denie Slovenskej pošty nie a nie 
vyriešiť. 
Čísla o aktivitách ladčianskej 
pošty v roku 2009 vás nenecha-
jú na pochybách, že ich činnosť 
je rozsiahla a záslužná. 
Na Pošte v Ladcoch bolo poda-
ných 11 300 kusov doporuče-
ných zásielok, 220 balíkov, zási-
elok 1. triedy 4 500 kusov, usku-
točňuje sa tu predaj žrebov, do-
plnkových tovarov, poskytujú sa 

služby Poštovej banky, vedú sa 
osobné účty, vkladné knižky. Na 
pošte sa starajú o dôchodkové 
účty aj so službou doručovania. 
Pracovníci ladčianskej pošty 
prijali takmer 50 tisíc poštových 
poukazov a iné služby. 
Osobitne treba spomenúť poš-
tové doručovateľky a ich nie ľa-
hkú prácu za každého počasia. 
Cez ich ruky prešlo (a doruči-
li) okolo 21 000 kusov doporu-
čených zásielok, 3 000 balíkov, 
11 000 kusov novín a časopi-
sov. Za rok 2009 vyplatili 3 840 
dôchodkov. Medzi zásielky pa-
trí aj nepočítané množstvo letá-
kov (odhadom 250 000).
Ďakujeme našim „poštárkam“ 
za prácu v roku 2009 a želáme 
im v roku 2010 okrem zdravia, 
lepšie priestory a pohodu v prá-
ci i rodine. 
O ladčianskej pošte budeme pí-
sať v niektorom z ďalších čísiel 
Ladeckých zvestí v rubrike „Z 
histórie obce“ pri príležitosti 
120. výročia jej vzniku.



ULICA, V KTOREJ BÝVAM
Väčšina ulíc v Ladcoch je pomenovaná po vynikajúcich slo-
venských spisovateľoch 19. a 20. storočia. Určite drvivá väčši-
na občanov vie, kto ten alebo onen spisovateľ bol. Veď všetci 
sme chodili do školy. Buďme však úprimní, čo ešte dnes o nich 
vieme? Čo vieme o budovách, inštitúciách, ktoré v našej ulici 
stáli alebo dodnes ešte stoja. Je to vôbec potrebné? Myslíme si, 
že je – už i z obyčajnej ľudskej zvedavosti. 

Názvy ulíc podliehali najčas-
tejšie politickému systému, 
pomenovaniu po historických 
udalostiach a osobnostiach. 
Tak sa objavovali ulice Masa-
ryka, Štefánika, Stalina ale i 
Hitlera (aj v Ladcoch) – podľa 
doby a režimu. Dnešné názvy 
sú väčšinou po známych slo-
venských spisovateľoch, básni-

koch a národných buditeľoch. 
Platia od roku 1993 na zákla-
de uznesenia obecného zastu-
piteľstva. 
Seriál začneme ulicami, kto-
ré sú najstaršie a odpradáv-
na tvorili samotnú obec Lad-
ce: ulicou Ľudovíta Štúra a uli-
cou Pavla Koyša. Vidieť to aj 
na mapke z roku 1848.

Časť katastrálnej mapy z pol. 19. storočia. Domy sa nachádzali v 
časti dnešnej ulice Pavla Koyša a časti ulice Ľudovíta Štúra. Oko-
lo tzv. stoličnej cesty – dnes ul. Hviezdoslavova, cesta I/61 – stá-
li väčšinou hospodárske budovy panstva Motešických. Na mape 
chýba zvonica, ktorá sa v cirkevnom zápise z roku 1790 uvádza 
ako drevená vežička so 120 kg zvonom. Zhorela pravdepodobne 
v roku 1841. Legenda: 1. kaštieľ a kostol, 2. dvor kaštieľa a hos-
podárske budovy, 3. park, 4. cintorín, 5. pálenica, 6. majer, 7. ko-
váčska vyhňa, 8. panské humno, 9. majer, 10. majer, 11. pivovar, 
12. majer, 13. pomocný mlyn.

Nabudúce
V ďalšom čísle 8. aprí-
la t. r. v rámci seriálu 
Ulica, v ktorej bývam, 
nájdete pokračovanie. 
Tentoraz budeme písať 
o bloku najmladších 
ulíc Ladiec – o Váž-
skej, Ulici Jána Kollá-
ra a Martina Kukučína.

Ulica Ľudovíta Štúra
Nazvaná podľa Ľudovíta Štúra, slo-
venského národovca a politika, zakla-
dateľa spisovnej slovenčiny. Vedúca 
osobnosť slovenského národného 
hnutia v 19. storočí. Narodil sa v roku 
1815, zomrel v roku 1856.
Dnešná Štúrova ulica začínala pri po-
hostinstve Kopyto a končila pri kašti-

eli. Dnes to už nie je pravda, pretože pribudne 16 – bytový 
dom a nové rodinné domy Za kaštieľom. Po postavení kaš-
tieľa v 18. storočí tu bol druhý vchod, ktorý sa používa do-
dnes. V roku 1925 tu dala obec postaviť tzv. chudobínsky 
dom (dnešný dom zväzu chovateľov) a naproti v roku 1926 
obnovil urbariát obecný bitúnok. V roku 1976 dala vybu-
dovať cementáreň pri kanáli čističku odpadových vôd.

Ulica Pavla Koyša
Tu v dome číslo 200 sa v roku 1932 na-
rodil a detstvo strávil Pavel Koyš, náš 
najväčší moderný básnik ľúbostnej 
poézie. Jeho dielo zamerané na lásku k 
žene, matke i vlasti je veľmi rozsiahle. 
Najznámejšími zbierkami sú Čakám ťa, 
láska moja, Srdce, Vyznanie lásky, Ľú-
bostné variácie, Riava a ďalšie. Zomrel 

v roku 1993 a po jeho smrti vyšla zbierka Miloval vás básnik. 
Každoročne sa v Ladcoch koná celoslovenská súťaž v predne-
se ľúbostnej poézie Koyšove Ladce. 
Dejiny Ladiec, teda dejiny dnes uvádzaných ulíc, poznáme od 
prvej písomnej zmienky o obci Ladce z roku 1472. Sú to deji-
ny ľudí, ktorí zažili veľa katastrof – povodní, požiarov, ktoré 
zmietli celé časti obce i prechod Turkov a iných drastických 
udalostí. Na hornom konci boli sústredené hospodárske bu-
dovy a budovy na spracovanie poľnohospodárskych produk-
tov patriace zemepánovi. Bola tu pálenica, pivovar, mlyn, ko-
váč. V majeri sa choval dobytok, kone a zimovali tu ovce. 
V strede obce bola drevená zvonica a dnes približne na tom 
istom mieste kaplnka so zvonom (renovovaná v roku 2002).
Zásadnú obnovu získala ulica v roku 1943, keď ju vybetóno-
vali a potom po výstavbe diaľnice, keď sa obnovila vozovka 
asfaltom. 
Z tejto ulice sa môžete dostať na cintorín, na ktorom sa zača-
lo pochovávať v roku 1919. Stojí tam pamätník obetiam pr-
vej svetovej vojny a pamätný kameň 19 zastreleným občanom 
v roku 1945, tu ležia aj viacerí z nich. V tridsiatych rokoch 
tu bol vyhradený areál pre pochovávanie sestier rádu sídlia-
ceho v Ladcoch. Ladčiansky cintorín prešiel viackrát rôzny-
mi renováciami, najväčšou však v rokoch 2003 – 2004, kedy 
postavili Dom smútku, ktorý nahradil starý – už nevyhovu-
júci. Dnes patrí cintorín medzi najkrajšie upravené na širo-
kom okolí.



Odviate časom

Víťazoslav Kalus
(1926 – 2005)

Voda – zvelebovaná, 
zatracovaná

Medzi najdôležitejšie podmienky pre 
život nesporne patrí aj voda. Dnes vie-
me, že človek bez vody môže prežiť naj-
viac dva dni, kým bez jedla môže vydr-
žať až desať dní. 
Prvé osady preto vznikali pri potokoch, 
ktorých vody sa zdali byť bezprostredne 
vhodné na pitie. Avšak voda Váhu už 
obsahovala dosť nečistôt a nezriedka aj 
obete živých tvorov, ktoré v jej vodách 
ukončili svoju životnú púť. 
Za zdroj vody pre prvotných osadní-
kov dnešnej obce Ladce slúžil Lúčan-
ský potok. 
Pre Tunežice takýmto zdrojom vody bol 
bezmenný – málo výdatný potôčik, kto-
rého vody po krátkej ceste od prameňa 
v súčasnosti končia v dolnej časti kame-
ňolomu. 
Neskoršie voda v potokoch bola tiež 
znečisťovaná, takže bolo nutné hľadať 
iné zdroje. Boli to kopané studne, z kto-
rých sa voda naberala do drevených 
putien pomocou vahadla, alebo zavese-
ných na reťazi a táto sa pri vyťahovaní 
plnej putne natáčala na drevený valec 
otáčaný pomocou kolesa. 
V Ladcoch na terajšej ulici P. Koyša a Ľ. 
Štúra boli tri kopané studne, ktoré boli 
funkčné v tridsiatych rokoch dvadsiate-
ho storočia, jedna aj s vahadlom bola 
vo dvore dnes už neobývaného domu p. 
Aninu (naproti domu č. 258).
V Tunežiciach bola studňa na vahadlo 
na pozemku terajšieho domu č. 168, 
ktorá bola zrušená v dvadsiatych ro-
koch minulého storočia. 
Postupne boli budované studne pri 
všetkých rodinných domoch. Lúčan-
ský potok vytváral meandre a mokrade 
na poliach v kračinách a dužinách. K 
úprave koryta do súčasného stavu došlo 
po vytvorení násypu pre úzkorozchod-
nú železničku na dovoz kameňa z lomu 
Butkov do cementárne a súbežnej cesty. 
Koryto potoka od železnice až do dedi-
ny dostalo betónové brehy a až na kon-
ci dvadsiatych rokov dvadsiateho storo-
čia. Po zastavení vody bolo využívané 
ako letné kúpalisko. 

Časť vody Slatinského potoka preteka-
júceho hranicou obce Beluša a Hloža 
bola privedená umelo vytvoreným ko-
rytom do Ladiec pre odvod močovky od 
ustajneného dobytka v stajniach zeme-
pána, ktoré boli v terajších domoch č. 
223 a 224. Neskoršie bola voda tohto 
potoka využívaná pre potreby liehova-
ru (či pivovaru), ktorý bol na pozemku 
terajšieho domu č. 41.
Rieka Váh predstavovala po dlhé roky 
pre ladeckých roľníkov hrozbu, lebo 
mnohokrát neočakávane po výdatných 
dažďoch na Liptove, Orave a Kysuci-
ach, sa rozvodnil a odniesol skromnú 
úrodu z polí, pokiaľ sa jeho zvýšená 
hladina dostala. Rovnaké katastrofy 
spôsoboval aj roľníkom z vyššie polože-
ných obcí, lebo vody odnášali drevené 
časti ich príbytkov. 
Na pasienku „Lazy“, ktorý sa dotýka 
chotárnych hraníc Horoviec, Lednic-
kých Rovní a Hlože, sa pásaval mla-
dý dobytok bez ustajnenia a po zapla-
vení pasienkov ho bolo nutné cez Led-
nické Rovne a púchovský most dohnať 
domov na dočasné kŕmenie. 
Zvýšená hladina vôd Váhu často dosa-
hovala až okraj obce – základy domu, 
dnes už zrúcaného, na pozemku č. p. 
265 v roku 1929. V Tunežiciach býva-
la zaplavená časť zvaná Krúžok. Bla-
hodarný účinok Váhu je v tom, že cez 
podzemné naplavené vrstvy štrkov na-
pája vodou naše studne. 
Ku zmierňovaniu ničivých účinkov 
vôd Váhu došlo až po vybudovaní nie-
koľkých priehrad na jeho toku aj príto-
koch a ich využitie na výrobu elektric-
kej energie. 
Do nenávratna odišla aj romantika 
vodnej cesty plťami splavovaného dre-
va, s čím ešte počítali stavitelia prvých 
vodných elektrární, keď budovali plťo-
vé komory. Výhodnejšou sa stala vlako-
vá cesta železnicou, ktorá zájde aj do 
oblastí, kde netečie naša rieka. Snáď sa 
ale aspoň nasledujúce generácie dožijú 
inej sľubovanej romantiky – riečnej 
osobnej plavby.

Železničná stanica zrušená po 98 rokoch
V životopise Železničnej stanice Ladce bude letopočet 
1912 – 2009. 
Dňom 31. decembra 2009 rozhodnutím Generálneho riaditeľstva Želez-
níc Slovenskej republiky bola zrušená samostatnosť stanice Ladce a obe 
stanice Ladce i Beluša, boli pridelené do Púchova. Rovnako bola zrušená 
aj funkcia prednostu stanice. Ten nás ešte poinformoval o priebehu roka 
2009, o výkonoch a udalostiach na tejto takmer storočnej stanici. 
V uplynulom roku Doprastav Žilina urobil opravu nadjazdu Tunežice – 
štátna cesta I. triedy. Okrem toho obnovili výhybky č. 31 a 33 a čiastočne 
obnovili koľaj číslo 7 – vlečka Ladce. 
Medzi plánovanými a skutočnými 34 zamestnancami bol v minulom roku 
dosť veľký pohyb. Viacerí boli preradení do iných staníc a noví prichád-
zali. 
Prirodzene nás zaujímala aj dopravná intenzita. Nakládka tovaru v po-
rovnaní s rokom 2008 poklesla. Naložili 81 983 ton v 1 817 vozňoch, čo je 
pokles na 59 %. Vykládka bola 187 207 ton z 5 581 vozňov, čo je nárast na 
121,4 %. V roku 2008 sme zaznamenali návrat prepravy hromadných sub-
strátov na železnicu. V roku 2009 tento trend pokračoval. 
Cez Ladce prešlo za rok 8 726 vlakov nákladnej prepravy a rušňov (pokles 
na 70,7 %) a 19 000 vlakov s prepravou cestujúcich (nárast na 101 %). Trž-
by nevieme určiť, pretože prechádzajú cez iné železničné spoločnosti (pre-
prava cestujúcich - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a tržby za pre-
pravu tovaru -Železničná spoločnosť Cargo, a.s.).
Nás najviac zaujímala otázka výstavby rýchlostnej trate. V súčasnosti je 

odovzdané stavenisko a uskutočňujú sa technické a iné prípravy. Po nich 
by mala nasledovať konkrétna výstavba. 
V januári a apríli zaznamenali aj dva pokusy o samovraždu obyvateľky 
Košece a občana Ladiec. Boli aj dve havarijné udalosti bez zavinenia za-
mestnancov stanice Ladce. 
Občanov – cestujúcich iste zaujíma, čo pre nich zrušenie železničnej sta-
nice prakticky znamená. Nič, pretože všetky vlaky budú v Ladcoch stáť tak 
ako predtým a cestovné lístky sa vo vlaku predávajú už dávnejšie. 
Tak či tak je zrušenie stanice v Ladcoch určitou historickou udalosťou, i 
keď sa nám to možno teraz tak nejaví. Archívne dokumenty uvádzajú, že 
boj o jej zriadenie v roku 1912 bol komplikovaný, trvajúci 6 rokov a klad-
ný výsledok ovplyvnila najviac cementáreň.
Pre dnešnú zmenu boli rozhodujúce organizačné otázky, ekonomické sti-
muly a pravdepodobne aj príprava na prevádzku budúcej rýchlodráhy.

Zberový kalendár – triedeného komunálneho 
odpadu 2010

Plasty
27.01.2010, 24.02.2010, 24.03.2010, 21.04.2010, 19.05.2010, 
23.06.2010, 21.07.2010, 25.08.2010, 22.09.2010, 20.10.2010, 

24.11.2010, 08.12.2010
Sklo

07.04.2010, 08.09.2010
Kovový šrot

03.03.2010, 06.10.2010
Prevádzkové hodiny zberového dvora

Streda: 13.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 9.00 – 12.00 hod.



Bilancia o rybároch a rybách
O činnosti Slovenského ry-
bárskeho zväzu sme priebež-
ne v Ladeckých zvestiach pí-
sali. 
Oboznámili sme vás s pretek-
mi v love rýb udicou a dnes 
prinášame správu a bilanciu 
rybárskej organizácie, ako ju 
napísal hospodár a zastupujú-
ci predseda Obvodnej organi-
zácie Libor Kvasnica.
Členskú základňu Obvodnej 
organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu Ilava tvorilo v 
roku 2009 celkom 336 členov. 
Z tohto počtu bolo 22 mládež-
níkov vo veku 10 – 15 rokov a 
jedna žena. Z Ladiec bolo 88 
členov. Organizácia združo-
vala aj 55 detí vo veku 6 – 10 
rokov, ktorí pracovali v troch 
krúžkoch v Ilave, v Košeci a v 
Ladcoch. 
V Ladcoch pod veľmi dob-
rým vedením Ing. Jozefa Šedí-

ka bolo v krúžku 14 detí. Tre-
ba poďakovať vedeniu Základ-
nej školy v Ladcoch za bezplat-
né užívanie priestorov školy na 
výučbu rybárskej teórie. 
V roku 2009 odpracovali rybá-
ri celkom 2009 brigádnických 
hodín, z toho na rybníku v Tu-
nežiciach 290, na ramene ka-
nála 340 a 115 hodín na Lúč-
kovskom potoku. 
Pracovalo sa hlavne na čiste-
ní okolia rybníkov od odpadu 
a čistení brehov a koryta po-
toka od nežiadúcich porastov 
drevín. 
Najväčšie úlovky boli zazna-
menané na kanáli v Ladcoch: 
kapor 75 cm o váhe 13,5 kg 
(Turza Luboš), 63 cm o váhe 5 
kg (Sakala Štefan), šťuka 81 cm 
o váhe 5 kg (Turza Luboš). Na 
rybníku Tunežice bol ulovený 
kapor 72 cm o váhe 8 kg, ulo-
vil ho Turzík Ján ml.

Ladčania čítali menej
Málokto vie, že naša obecná knižnica patrí počtom kníh medzi najväč-
šie dedinské knižnice na strednom Považí. V súčasnosti je v knižnici k 
dispozícii 11 829 zväzkov kníh. Z toho je 2 916 odbornej literatúry pre 
dospelých a 395 rovnakej literatúry pre deti. Dospelí majú k dispozícii 5 
851 kníh krásnej literatúry (beletrie) a deti 2 667 zväzkov. 
Záujem o čítanie kníh v rámci Slovenska mierne klesá. Neobišlo to ani 
Ladce. Ubudlo mladých čitateľov, i keď počet výpožičiek bol iba o málo 
nižší. V roku 2009 evidovala obecná knižnica 177 čitateľov (z toho mlá-
dež 54). Počas roka si čitatelia vypožičali 8 043 kníh. 
Prispením obecného úradu a Považskej cementárne, a.s. pribudli v roku 
2009 knihy v hodnote 772,5 € (23 200 Sk).

Plán zasadaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch bude v roku 2010 zasadať mesa-
čne, vždy v stredu o 17.00 hodine. Okrem pripraveného programu 
budú predsedovia komisií podávať správy o činnosti štvrťročne. 
Rovnako štvrťročne sa budú predkladať správy o rozpočte. Na jed-
notlivých zasadaniach odznejú aj správy hlavného kontrolóra obce. 
Zasadania budú v termínoch:
20. január 2010, 17. február, 17. marec, 14. apríl, 12. máj, 16. jún, 
11. august, 8. september, 13. október, 10. november, 15. december 
2010.

Matičiari sa venovali kultúre
V roku 1926 sa stala obec Ladce kolektívnym členom Matice slovenskej a 
finančne na túto národnú inštitúciu prispievali. V tom istom roku poslali 
z Martina do Ladiec 30 kníh, ktoré sa stali základom novoutvorenej obec-
nej knižnice. 
Dlhé roky sme boli bez Matice slovenskej a až 30. decembra 1993 národ-
ne cítiaci občania Maticu slovenskú v Ladcoch založili. Prvou predsedníč-
kou sa stala Alžbeta Bušíková a po nej už viac rokov je na čele Mgr. Má-
ria Letková. 
V roku 2009 pripravili pre svojich členov i pre ostatných občanov niekoľko 
zaujímavých podujatí. V máji sa v DK Ilava zúčastnili na spomienke na 
najvýznamnejšieho slovenského básnika P. O. Hviezdoslava. Zájazd plný 
spoločenských a kultúrnych zážitkov bol výlet na „20. Cyrilometodské 
dni“ v Terchovej. Účastníci najviac spomínajú na záverečný galakoncert 
„Krása hudby“ v kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. 
Matičiari ani v roku 2009 nevynechali tradičnú „opekačku“ pri Váhu.

Dom kultúry v roku 2009
Spoločenské i ekonomické 
využívanie Domu kultúry 
je už viac ako dve desaťro-
čia otázkou, ktorá trápi ve-
denie obce. 
Pod pojmom spoločenské vy-
užívanie máme na mysli za-
plnenie miestností zmyslu-
plnou činnosťou pre obča-
nov. Pod ekonomickým pro-
blémom sa myslia náklady 
na prevádzku, ale najmä mo-
dernizácia budovy a jej pre-
vádzky, ktorá by tieto nákla-
dy znížila. 
Spoločenské využívanie sa 
postupne stáva skutočnos-
ťou. Dnes môžeme hovoriť o 
plnom využití dvadsaťročnej 
prístavby, kde sídli obecný 
úrad, knižnica a zvyšok vyu-
žíva Telovýchovná jednota. V 
starej prístavbe treba vyrie-
šiť miestnosť kina s príslušen-
stvom. V tejto časti je kavia-
reň, kancelária Lesného druž-
stva a urbariátu, klubovňa Se-
niorklubu, ktorú využíva aj 
lekár a zasadačka. Vo vesti-

bule sa konajú predajné trhy a 
občasné spoločenské poduja-
tia. Otázkou z hľadiska využí-
vania je veľká sála, ktorá slúži 
na oslavy, zábavy, veľké zhro-
maždenia a stretnutia. Nie je 
veľmi pravdepodobné, že sa 
vzhľadom na počet obyva-
teľstva a záujmu Ladčanov o 
veľké kultúrne akcie využíva-
nie veľkej sály zvýši. 
Podľa evidencie Domu kultú-
ry boli v celom areáli uskuto-
čnené tieto podujatia:
školenia, kurzy, prednášky, 
schôdze 23- krát, oslavy 11, 
súťaže 5, divadlo 3, zábavy 8, 
voľby 6, stretnutia 6, obchod-
ná činnosť 57- krát a knižnica 
dvakrát v týždni.
V roku 2009 bola využitá 
veľká sála 21-krát (8 zábav a 
diskoték, 6 osláv, 2 stretnutia, 
3 divadlá, 2-krát obchodná 
činnosť), čo je približne rov-
naký počet ako v roku 2008. 
Využívaná bola i zasadačka č. 
10, ktorú mala celoročne pre-
najatú autoškola.



Kríza zasiahla aj tunežických urbárnikov
Rok 2009 v Spoločenstve urbár-
nikov a členov Lesného druž-
stva Tunežice sa zapísal nega-
tívnymi vplyvmi hospodárskej 
krízy, ktorá neušetrila ani nás 
od svojich dôsledkov. Muse-
li sme vynaložiť nemalé úsilie a 
aj tak na strane príjmov máme 
najnižšiu položku za posled-
ných 5 rokov. Žiaľ, drevná hmo-
ta na výrobu stavebného dreva 
poklesla tak v cene ako aj v záuj-
me o ňu. Predchádzali sme stra-
te najmä tým, že sa výrub orga-
nizoval len na základe dopytu a 
dohody o odbere. Touto rekon-
štrukciou riadenia práce v lese 
sme dosiahli aspoň uspokoji-
vé výsledky a zabezpečili eko-
nomickú a finančnú stabilitu. V 
tvrdej vláknine sa predaj vôbec 
nezabezpečoval z dôvodu nevy-
hovujúcej tržnej cene v našom 
regióne. V konečnom dôsled-
ku je nutné si uvedomiť, že ta-
kéto malé spoločenstvo nemô-
že riskovať. Zrezalo a odpreda-
lo sa len vyznačené drevo z les-
ného okolia už vyťaženej kôrov-
com napadnutej smrečiny a vý-
vraty. Drevo bolo odpredané na 
ďalšie spracovanie pílam v oko-
lí. Z tejto činnosti si spoločen-
stvo zabezpečuje finančné pro-
striedky na ochranu lesa a prí-
padný podielový zisk pre čle-
nov spoločenstva. Určitý príjem 
má spoločenstvo aj z odpredaja 
palivového dreva a z prenájmu 
pozemku.
Výdavky spoločenstva tvoria 
položky, ako je povinné pla-
tenie daní, mzdy brigádnikov, 
náklady na prevádzku vozidla 
Niva, používanie píly, krovino-
rezu, ochrany stromčekov náte-
rom, povinná platba pracovní-
kovi OLH hospodára, právneho 
zástupcu, prevádzka telefónu, 
schválené odmeny členov vý-
boru a iné drobné výdavky po-
trebné k činnosti spoločenstva. 
Dôležitou prácou, ktorá zatiaľ 
prináša len výdavky, je obžína-
nie mladých vysadených strom-
čekov od buriny na jar a na je-
seň a ich ochrana náterom. Pri 
tejto brigádnickej činnosti nám 
pomáhali aj ženy, mládež i čle-
novia poľovného združenia. Je 
to práca náročná aj na pozor-
nosť, aby sme kosákom v bu-

rine nepoškodili mladý strom-
ček. Zároveň sme na jeseň do-
sádzali mladé stromčeky tam, 
kde sa nám neprijali, alebo sa 
stali pochúťkou lesnej zveri. 
Na jeseň sme ešte vysádza-
li ovocné stromčeky v oblasti 
pod Hrbatým Lazom. Vysadi-
lo sa 70 ks, z toho 10 jabloní a 
60 sliviek tam, kde bol založe-
ný a plánovaný ovocný sad ešte 
našími starými a prastarými ro-
dičmi. Upravil a prehĺbil sa jar-
ček pre potôčik tečúci od nepa-
mäti zo zahoria, cez studienku 
až do dediny. 
V priebehu tohto roka pracova-
li a zapájali sa do činnosti vy-
plývajúcej z nariadenia vyšších 
orgánov členovia spoločenstva 
s pochopením, že je to potreb-
né aj napriek veľmi nízkemu 
ohodnoteniu za fyzickú prácu. 
Spoločenstvo sa bez zabezpeče-
nia finančných príjmov nemô-
že rozvíjať tak, ako je žiadúce i 
na zabezpečenie vyplácania po-
dielov pre členov. Uvedené fak-
ty majú za následok aj negatív-
ny postoj členov viac spolupra-
covať. 
Hoci sa v uplynulom roku všet-
ka potreba fyzickej práce za-
bezpečila, bolo to len z dôvodu 
hore menovaných opatrení. 
Dúfame, že vlastnícky spor so 
spoločnosťou PK Doprastav, 
a.s., Žilina naše spoločenstvo 
vyhrá a podľa zákona bude táto 
spoločnosť podnikať na našich 
pozemkoch s prenájmom. Bolo 
by to zadosťučinenie nielen 
za vynaložené nemalé finanč-
né prostriedky na tieto právne 
úkony, ale aj za snahu výboru 
zabezpečiť stály finančný prí-
jem pre spoločenstvo a pozitív-
ne tak stimulovať činnosť a ak-
tivitu členov našich spoločen-
stiev. 
Na záver chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa tejto mravčej 
práci venovali, venujú a naďalej 
si to považujú za povinnosť, na-
koľko im bola daná dôvera všet-
kých členov. Tiež tým členom, 
ktorí boli nápomocní pri bri-
gádnických činnostiach a nie 
je im ľahostajné, v akom stave 
naše lesy odovzdáme našim ná-
stupcom – dedičom. 

Vladimír Kvasnica

Začala sa séria súťaží, preborov a olympiád

Strelci v Partizánskom
27. novembra 2009 sa žiaci Základnej školy v Ladcoch Filip Kollár, Má-
rio Kučma, Andrej Barninec a Alexandra Majtánová zúčastnili majs-
trovstiev Trenčianskeho kraja v streľbe žiakov, ktoré sa uskutočnili v 
Partizánskom. Družstvo žiakov skončilo na 6. mieste a víťazka z domá-
ceho preboru Alexandra Majtánová v súťaži jednotlivcov bola deviata s 
počtom bodov 239 (1. miesto 277 bodov). Poďakovanie patrí aj p. Stráž-
nickému, ktorý účasť našich žiakov sponzoroval. 

Šaliansky Maťko
Školské kolo v súťaži Šaliansky Maťko – povesti bolo v ZŠ Ladce 15. ja-
nuára t.r.. V 1. kategórii zvíťazila Pavlína Liščáková (3. ročník), v dru-
hej kategórii Kristína Kvasnicová (4. ročník) a v tretej Júlia Jamrichová 
(6. ročník). Na okresnom kole 21. januára v Ilave sa žiaci z Ladiec na pr-
vých troch miestach neumiestnili. 

Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda v anglickom jazyku, jej okresné kolo, bolo 19. januára t.r.. 
Žiak 9. ročníka našej základnej školy Michal Kalus sa umiestnil na si-
edmom mieste.

Pracovná skupina potvrdila svoje opodstatnenie

Pracovná skupina pri obecnom úrade aj v roku 2009 potvr-
dila, že je potrebná a užitočná. Jej výhoda je, že je operatív-
ne použiteľná a ako sa ukázalo, je schopná vykonávať ok-
rem bežnej údržby aj náročnejšie stavebné a iné práce. Prej-
dime teda s jej vedúcim Jozefom Daňom najdôležitejšie ak-
cie v roku 2009.
Pracovná skupina začala rok 2009 s 8 pracovníkmi a skon-
čila s 11 (8 mužov, 3 ženy). Práce sa prevádzali typické pre 
to-ktoré obdobie. V zimných mesiacoch odhŕňanie snehu z 
ciest, chodníkov, autobusových zastávok a iných verejných 
priestranstiev. Vo februári nám veľmi pomohlo získanie vo-
zidla Multikara. Už v marci pracovníci opravili znehodno-
tený odpad a WC v Osvetovej besede Tunežice. Na jar sa za-
čali prípravné práce na prerábaní prístavby Domu kultúry 
na obecný úrad. Presťahovali sa pamätná sieň, urbariát, le-
kár, začali sa búracie práce a prestavba prízemia na knižni-
cu. Po knižnici sa zrekonštruovala nová plynová kotolňa a 
uvoľnil sa priestor pre dielňu pracovnej skupiny. Súčasne sa 
na prízemí priečkami rozdelil priestor pre šatne, kanceláriu 
a sklad. Potom sa začali práce na poschodí, kde sa urobili 
priečky pre jednotlivé kancelárie. V jesenných mesiacoch fi-
nišovali práce v prístavbe aj v spolupráci s firmou Sibastav, 
ktorá robila opravu strechy, výmenu okien a kazetový strop. 
V letnom období pribudli práce na údržbe obce – kosenie 
tráv, zametanie verejných priestranstiev, údržba autobuso-
vých zastávok, cintorínov, rekonštrukcia chodníkov, opra-
vy výtlkov, hrabanie lístia, opravy a servis obecného majet-
ku, materskej školy, pomoc TJ, ZŠ, občanom a občanom so-
ciálne slabším. Do práce skupiny patrili aj periodické zbery, 
práce súvisiace so zberným dvorom a mnoho nárazových 
prác, ktoré nezniesli odklad. Opravili sa rozhlasové stĺpy, v 
Tunežiciach sa urobil chodník a plocha pre tržnicu. V tej is-
tej časti skupina zhotovila prístrešok na budove modliteb-
ne. Za zmienku stojí aj vysadenie 50 stromkov na novou-
pravenú plochu pri Váhu a mnoho ďalších. 
Využívam túto príležitosť a ďakujem členom pracovnej sku-
piny, ktorí pomohli pri čistení priestorov pre nové kancelá-
rie obecného úradu. 

Jozef  Daňo
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Z HISTÓRIE OBCEZimná príprava futbalistov

Mužstvo dospelých zahájilo 
prípravu na novú sezónu dňa 
19.01. 2010 pod vedením tré-
nerskej dvojice Eduard Pa-
gáč a Štefan Zábojník. Hrá-
či sa budú pripravovať v telo-
cvični miestnej ZŠ, na ihrisku 
s umelou trávou a v okolitých 
terénoch. Počas prípravy je na-
plánovaných 9 prípravných zá-
pasov s mužstvami Nové Mes-
to n/V, Piešťany, Domaniža, Tr. 

Teplice, Tr. Turňa, 2 x st. do-
rast Trenčína, Bolešov a Koše-
ca. So zmenami v kádri muž-
stva a tiež so sústredením sa 
zatiaľ neuvažuje. 
Dorast začal s prípravou ešte 
v decembri 2009 pod vedením 
P. Jakuša. V pláne majú 8 prí-
pravných zápasov. 
Starší žiaci sa pripravujú od 
15.01.2010 pod vedením A. 
Machalu.

Dátum  Dospelí              Dorast               Starší žiaci
13. - 14.3.  Ladce - Kamenec      Kanianka - Ladce 
20. - 21.3.  M. Čausa - Ladce      Ladce - N. Pravno 
27. - 28.3.  Ladce - H. Poruba     Dubodiel - Ladce     Ladce - Ilava
3. - 4.4.      Ľuborča - Ladce    Ladce - H.Sŕnie        Udiča - Ladce
10. - 11.4.  Lad. - Šimonovany   Streženice - Ladce     Ladce - Borčice
17. - 18.4.  Nováky - Ladce    Ladce - Drietoma     Stupné - Ladce
24. - 25.4.  Ladce - V. Uherce      Lehota - Ladce          Lad. - Domaniža
1. - 2.5.      Ladce - voľno    Ladce - Papradno     Prečín - Ladce
8. - 9.5.      Lad. - Z. Kostolany   Nitr. Rudno - Lad.    Ladce - Bolešov
15. -16.5.   V. Bielice - Ladce    Ladce - Košeca     Plevník - Ladce
22. -23.5.   Ladce - Podolie         D. Kočkovce - Lad.   Lad. - H. Poruba
29. -30.5.   Handlová - Ladce    Ladce - Stará Turá     Lad. - Streženice
6.6.             Ladce - Stará Turá    Chynorany - Ladce   D. Mar. - Ladce
9.6.             Ladce - Beluša  
10.6.       Beluša - Ladce 
13.6.           Prečín - Ladce    Ladce - TTS TN       Ladce - Orlové
20.6.         Papradno - Lad.

Rozpis futbalových zápasov – jar 2010

Rekordný počet účastníkov silvestrovského turnaja
V posledný deň starého roka 
sa uskutočnil tradičný turnaj 
v malom futbale. 
Účasť na turnaji i napriek nie 
práve najlepšiemu počasiu bola 
nad očakávanie. Zúčastnilo sa 
7 družstiev zložených z hráčov 
mužstva dospelých a dorastu, 
bývalých hráčov, funkcionárov 
a priaznivcov futbalu, spolu 50 
hráčov. Víťazom turnaja sa sta-

lo družstvo v zložení Mar. Ha-
bánek, D. Šedík, D. Hujo, Ľ. a 
D. Porubčanovci a J. Podma-
ninec, ktoré vo finále zdola-
lo družstvo v zložení Mich. 
Habánek, P. Martinka, K. a E. 
Mražíkovci, M. Eliaš a P. Bo-
nan v pomere 4 : 1. Poďakova-
nie všetkých zúčastnených pa-
trí organizátorom akcie Ing. J. 
Koyšovi a Ľ. Habánkovi. 

Štandardné výkony i umiestnenie
Stolní tenisti TJ Tatran Ce-
mentáreň Ladce družstvo 
„A“ po štrnástom kole (29. 
januára) bolo so 40 bod-
mi a vynikajúcim skóre 183 
: 87 na prvom mieste v 5. 
lige. Pred Slovanom Považ-
ská Bystrica „B“ mali trojbo-
dový náskok i napriek prehre 
v Domaniži. 
Družstvo Ladce „B“ sa sta-

bilne usadilo v strede tabuľky 
6. ligy, s 35 bodmi bolo na 8. 
mieste. Rovnako ako druž-
stvo „A“ má aj béčko aktívne 
skóre 164 : 142.
Koniec súťaže je však ešte v 
nedohľadne. Družstvo „A“ 
má pred sebou ešte 10 kôl 
(končia 16. apríla 2010) a 
družstvo „B“ 11 kôl (končia 
23. apríla 2010).

Dňa 14. apríla 1750, teda pred 260 rokmi sa v Ladcoch 
šľachtickým rodičom Imrichovi a Kataríne narodil syn 
Vojtech Borčický. V rokoch 1773 – 1777 pôsobil v nit-
rianskom katolíckom seminári ako profesor biblických 
vied. Vtedy mal už doktorát z posvätnej teológie. Potom 
bol profesorom v Záhrebe a odtiaľ nastúpil na Faru v Di-
viakoch a neskôr v Podskalí. Od roku 1800 bol kanoní-
kom v Nitre a od roku 1820 veľprepoštom vo Vácove, kde 
aj zomrel v roku 1834.
Jedna z najväčších povodní, ktorá postihla Ladce a Tu-
nežice bola v roku 1630 (pred 380 rokmi). Váh zalial celé 
údolie, na šírku od Ladiec po Lednické Rovne. Ľudia sa 
zachraňovali na terénnych vyvýšeninách, pretože prí-
val vody prišiel náhle a zachrániť bolo možné iba životy 
ľudí. Všetko ostatné, včítane stavieb a zvierat, voda zni-
čila. Táto povodeň na viac rokov zbedačila obyvateľov 

Ladiec a Tunežíc. 
Dňa 15. mája 1920 (90 rokov) bola v Ladcoch zriade-
ná Četnícka stanica. Zriadili ju na priamu žiadosť ce-
mentárne potvrdenú okresným náčelníkom. Ako dôvod 
uvádzali, že v Ladcoch je priemysel a teda aj robotníc-
tvo. Prvým veliteľom četníckej stanice bol Ján Vondrá-
ček a posádku tvorili ďalší piati alebo štyria četníci, väč-
šinou českej národnosti. Umiestnenie stanice sa nezme-
nilo až do jej zrušenia v šesťdesiatych rokoch. Dnes je z 
budovy na Cementárskej ulici po zásadnej rekonštrukcii 
súkromný obytný dom, v ktorého časti je aj kvetinárstvo.

Študenti!
Pracovali ste cez prázdniny a platili ste daň? Podaním daňové-

ho priznania ju dostanete späť!
Ako? Zavolajte na telefónne číslo 0907/347 296

Pracujúci! 
Ak ste menili v roku 2009 
zamestnávateľa, prišli ste 
o prácu, máte povinnosť 
podať si daňové prizna-

nie sami. 
Poradíme na tel. čísle 

0907 347 296


