
SPRAVODAJCA OBECNÉHO ÚRADU V LADCOCH

Èíslo:  5                         október 

Pre obèanov zaujímavé uznesenia
Poslanci obecného zastupite¾stva 
prijali na svojom zasadaní 20. 
augusta t.r. zaujímavé uznesenia 
v prospech obèanov Ladiec. 
Vypoèuli si správu o hospodárení 
obce a plnení rozpoètu za 1. pol-
rok 2003. V súvislosti so zmena-mi 
zákona o úètovníctve zrušili pôvod-
né rozhodnutie o evidencii majetku 
obce a zároveò schválili nový návrh 
na spôsob evidencie majetku obce 
(v súlade so záko-nom è. 431/2002 
Z. z. o úètovníctve).
Hlavná kontrolórka obce Ing. 
D. Kalusová predniesla správu 
o kontrolnej èinnosti za II. štvr�rok 
2003.
Poslanci schválili rozšírenie pre-
dajných dní v dome kultúry na 
utorok a štvrtok.
Obecné zastupite¾stvo schválilo do 
kultúrnej komisie ïalšieho èlena – 
Júliusa Šedíka. 
Na základe �iadosti Jána Chle-
bu rozhodli poslanci odpreda� 
pozemok p. è. KN 56/1, ktorý 
�iadate¾ u�íva za domom è. p. 147 
ako záhradku. 
Schválili aj kúpnu cenu pozemku 
p. è. KN 31/7 o ploche 215 m2 
Jaroslavovi Melicherovi vo výške 

98 Sk za m2. Pozemok je súèas�ou 
stavebného pozemku pod výstavbu 
rodinného domu.
Rovnako schválili kúpnu cenu p. è. 
KN 21/2 pre Jána Rafaja vo výške 
100 Sk za m2.
Po dlhom èase chátrania rozo-
stavaného obchodu v Hor-ných 
Ladcoch,  schvá l i lo  obecné 
zastupite¾stvo odpredaj tohto ob-
jektu Martine Prekopovej pre 
podnikate¾skú èinnos�. Cena bude 
stanovená znaleckým posudkom. 
Ing. Romanovi Koštialikovi schválili 
50 %-ný príspevok na privedenie 
vzdušného elektrického vedenia 
k stavbe rodinného domu. 
Obecné zastupite¾stvo si vypoèulo 
a vzalo na vedomie informáciu 
o rekonštrukcii pamätníka pad-lých 
v 1. svetovej vojne na cin-toríne 
v Ladcoch v cene 15 000 Sk a pamät-
ného krí�a na cintoríne v Ladcoch 
s nákladmi 8 000 Sk.
V súvislosti s mnohými s�a�-nos�ami 
obèanov na rušenie noèného poko-
ja opilcami vracajúcimi sa z miest-
nych hostincov a z diskoték obecné 
zastupite¾stvo prijalo nasledovné 
opatrenie – uznesenie:
Všetky pohostinstvá budú ma� 

stanovenú jednotnú zatváraciu 
hodinu – 22. 30 hod. vo všetky dni 
v tý�dni. Za priebeh diskoték bude 
zodpovedný jej poriadate¾, ktorý 
zabezpeèí primeranú hlasitos� 
hudby a poriadok poèas diskotéky 
v dome kultúry a v jeho bezpros-
trednom okolí. Ak sa poriadate¾om 
nepodarí dodr�a� tieto podmienky, 
ïalšie diskotéky sa nepovolia. 
Na záver zasadania si poslanci 
vypoèuli informáciu o investiè-
ných akciách, ktoré sa v obci 
pripravujú:
- Dom smútku (podrobnejšia in-
formácia na 7. strane LZ)
- Odkanalizovanie Vá�skej ulice 
(projekt je pripravený, odhado-
vané náklady sú 300 000 Sk).
- Parkovisko pri Materskej škole 
(realizujú zamestnanci obecného 
úradu v priebehu jesene t.r.).
- Tribúna na futbalovom ihrisku 
(projekène pripravená, náklady 
3,1 milióna Sk, zaèiatok výstavby 
– jeseò 2003, podrobnejšie na 8. 
strane LZ).

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta obce

Koyšove Ladce 17. oKtóbra 2003
dom kultúry v Ladcoch aj v tomto roku privíta recitátorov, ktorí majú radi ¾úbostnú poéziu. 
Sú�a� v umeleckom prednese slovenskej ¾úbostnej poézie vyhlasujú Pova�ské osvetové 
stredisko v Pova�skej bystrici, obecný úrad v Ladcoch a Klub priate¾ov poézie Pavla 
Koyša v bratislave. Spoluusporiadate¾mi sú Spolok slovenských spisovate¾ov v bratislave 
a Pova�ská kni�nica v Pova�skej bystrici. Sú�a� a celé podujatie sa koná pod záštitou 
Ministerstva školstva Sr.
Sú�a�e sa mô�e zúèastni� ka�dý amatér, záujemca o umelecký prednes pôvodnej sloven-
skej ¾úbostnej poézie. Sú�a�í sa v troch kategóriách:
III. kategória – �iaci 8. - 9. roèníkov Zš, ZUš, Gymnázií
Iv. kategória – študenti Sš, SoU
v. kategória – dospelí obèania
Súèas�ou sú�a�e bude tradièný Spomienkový veèer na básnika Pavla Koyša, v ktorom 
budú úèinkova� významní bratislavskí umelci a úspešní recitátori zo sú�a�e. 
Na spomienkový veèer pozývame všetkých obèanov, ktorí chcú strávi� príjemný kultúrny 
veèer v kruhu umelcov, ktorí patrili a patria medzi tých najlepších.

�a�ko skúšaní 
po¾nohospodári

Naše po¾nohospodárstvo – 
�a�ko skúšané vládou a eko-
nomickým prostredím, postihla 
v tomto hospodárskom roku 
aj nepriazeò poèasia. Dopady 
na úrody v rastlinnej výrobe 
sú dostatoène známe. Zaiste 
vás však bude zaujíma�, ako 
v tomto smere dopadlo naše 
výrobné stredisko Po¾nohos-
podárskeho dru�stva Košeca. 
V Ladcoch zasiali 86 hektárov 
pšenice. Vplyvom enormného 
sucha namlátili 2,03 tony z hek-
tára. Jaèmeò ozimný na 48 hek-
tároch museli vyora�, preto�e 
vymrzol. Jarný jaè-meò na 
28 hektároch dal úro-du 716 
q, èo je 2,5 tony z hek-tára. 
Priemerný výnos repky na 12 
ha bol 14 q. 
Silá�na kukurica mala prie-
merný výnos 22 ton na hektári, 
èo tie� nie je ve¾a. Výsledky ku-
kurice na zrno sme pri uzávierke 
LZ ešte nemali. 
Aby toho ešte nebolo málo, 
mimoriadne sa v tomto roku 
rozmohli kráde�e kukurice v ce-
lom komplexe dru�stva, v Lad-
coch nevynímajúc. Ku-kurica 
z dru�stevných polí „chutila“ 
i predtým, teraz je to však u� 
vo ve¾kom. 
K problematike dru�stva (ras-
tlinnej i �ivoèíšnej výrobe) sa 
vrátime po celkovom bilan-
covaní hospodárenia vo febru-
árovom èísle Ladeckých zvestí.

Poslanci v sep-
tembri

Na zasadaní  Obecného za-
stupite¾stva v Ladcoch 24. septem-
bra t.r. schválili poslanci 50%-ný 
finanèný príspevok na vybudovanie 
vzdušného elektric-kého vedenia 
vrátane osadenia elektrického ståpa 
k novostavbe rodinného domu pre 
Pavla Meli-chera. 
Schválili kúpnu cenu na rozo-sta-
vanú predajòu v Horných Ladcoch 
vo výške 520 000 Sk. Tak bola 
stanovená znaleckým posudkom. 
Prijali aj nasledovný splátkový 
kalendár: prvá splátka 200 000 Sk 
a potom 20 000 Sk ka�dý mesiac. 
Potom sa poslanci zaoberali 
spoloèenskými podujatiami k 50. 
výroèiu Domu kultúry, ktoré budú 
ma� dve èasti. Dòa 7. novembra 
to bude spomienkové stretnutie 
zaslú�ilých pracovníkov, èinovní-
kov a funkcionárov, ktorí sa ro-
zhodným spôsobom podie¾ali na 
èinnosti a chode DK. V druhej èasti 
– 8. novembra 2003 bude vystúpe-
nie skupiny Senzi Senzus 

dokonèenie na 2. strane



Štatistika o obèanoch

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti:
Barbora Schvandtnerová

Ladislav Štefún
Vítame nových obèiankov. 

�eláme im zdravie a š�astný 
�ivot pre rados� rodièov a celej 

spoloènosti. 

Zomreli: 
Juraj Kubiš (24)

Jana Galanská (24)
Jaroslav Adamec (55)

Anastázia Peterková (69)
Daniel Šotkovský (56)

Alojzia Janešíková (76)
Juliana Ištvániková (74)

Pavol Tupý (57)
Mária Reová (75)

František Letko (83)
Spolu s pozostalými smútime 
nad tými, ktorí nás nav�dy 

opustili. 

Jubileá:
V októbri a novembri t.r. sa 

do�ijú 80 rokov naši obèania: 
Al�beta Adamcová (8.10.1923)

Jozef Pagáè (17.11.1923)
�eláme im zdravie, �ivotnú 
pohodu a ešte mnoho rokov 
v kruhu svojich najbli�ších. 

50. výroèie sobáša si pripom-
ínajú:

Karol Ondrášek a man�elka 
Irena, rod. Habánková (12. 

septembra 2003)
Ervín Habánek a man�elka 

Emília, rod. Peterková (4. ok-
tóbra 2003)

Mikuláš Strhák a man�elka 
Mária, rod. Maršovská (14. 

novembra 2003)
�eláme im š�astné dni a roky 
v ïalšom spoloènom �ivote. 
25. výroèie sobáša oslávia:
Ján Galanský a Jana, rod. 

Plaèková (4. november)
Ervín Kalus a Mária, rod. 

Faturová (4. november)
Jozef Ïurovec a Helena, rod. 
Chovancová (16. november)

Milan Bajza a Anna, rod. Ma-
jeriková (18. november)

Milan Viskup a Emília, rod. 
Binková (18. november)

�eláme im mnoho zdravia 
a spokojnosti do ïalších rokov 

spoloèného �ivota.

voda by u� mala tiec�
v èase, keï èítate toto èíslo 
Ladeckých zvestí, by u� voda 
na novovybudovanej trase 
obecného vodovodu mala 
tiec�. Sú to vetvy: Hlavná 
cesta (Hviezdoslavova ulica) 
od kri�ovatky po Slatinský 
potok (453 metrov), Hlavná 
cesta – Súhradka – Základná 
škola (320 m) a samotný 
areál Základnej školy. 
Na túto akciu vyèlenili 2 mil-
ióny Sk z podielu na priva-
tizácii SPP. dodávate¾om 
s tavby  bo l  dK  t rade 
z Pova�skej bystrice a stal 
sa ním výberovým ko -
naním s celoslovenskou 
úèas�ou. vzh¾adom na to, �e 
výberovým konaním sa nám 
podarilo dosiahnu� ni�šiu 
cenu, ako bola urèená, mohli 
sme si dovoli� uskutoèni� aj 
nové rozvody v celom areáli 
školy (300 m rozvodov). Uro-
bilo sa to aj preto, �e vzniklo 
podozrenie zo strát pitnej 

vody v starom vedení. 
termín stavbári dodr�ali 
a tak obèania bývajúci okolo 
týchto vetiev vodovodu si 
mô�u budova� vodovodné 
prípojky. bolo by dobré, 
aby sa napojilo èím viac 
obèanov, aby sa táto investí-
cia stala efektívnou. chodník 
okolo hlavnej cesty, ktorý sa 
stavbou vodovodu znièil, sa 
a� do budúceho roka nechá 
v stave, v akom je, aby 
výkop „u¾ahol“. v roku 2004 
sa vybuduje nový chodník 
so zámkovou dla�bou, vrá-
tane úpravy priestranstva 
pred predajòou aMv. 
aj z tohto dôvodu by bolo 
dobré vybudova� vodovodné 
prípojky v predstihu, aby 
sa potom hotový chodník 
nemusel narušova�. 

Ing. arch. Ján Remo, sta-
rosta

Kino Slovan v októbri 2003
Sobota 11. októbra 2003 o 19.00 hod.:
rýchlo a zbesilo 2, USA film, 110 min., slov. titulky – 
akèný film, do 12 rokov MN, vstupné 30 Sk. 
Sobota 18. októbra 2003 o 19.00 hod.:
Matrix 2, USA film, 138 min., triller, do 12 rokov MN, 
vstupné 50 Sk.
Sobota 25. októbra 2003 o 19.00 hod.:
Kruh, USA film, 100 min., horor – “Ne� zomrieš, uvidíš...” 
do 12 rokov MN, vstupné 30 Sk.

dokonèenie z 1. strany
a spoloèenská zábava so vstup-
ným 200 Sk. 
Poslanci si vypoèuli informáciu 
o pripravovanom roèníku Koy-
šových Ladiec, ktorý bude v DK 
17. októbra t.r. 
14. októbra t.r. sa uskutoèní 
Spoloèenské posedenie s obèan-
mi dôchodcami nad 70 rokov. Toto 
stretnutie má kultúrno–spoloèen-

Poslanci v sep-
tembri

ský charakter a tradiène sa ho 
zúèastòuje ve¾a obèanov tejto 
vekovej kategórie. 
Na záver zasadania rokovali po-
slanci o stavebných  prácach na 
území obce (podrobnejšie píšeme 
na iných miestach). Z menších akcií 
realizovaných vlastnými silami je to 
parkovisko pri materskej škole (7 
miest) a miestnos� pre bankomat 
„VÚB“ pristavenú k budove Dro-
gérie na kri�ovatke. 

Ing. arch. Ján Remo, 
starosta

vïaèní èitatelia chvália a ïakujú

Obecná kni�nica v Ladcoch a jej èitatelia ïakujú 
za finanèný dar Pova�skej cementárne, a.s. vo výške 10 
tisíc korún, ktorým prispela na obohatenie kni�ného 
fondu. 
V týchto èasoch �a�ko skúšaná kultúra potrebuje 
na svoj rozvoj práve takýchto priaznivcov. Vedenie 
Pova�skej cementárne, a.s. ka�doroène dokazuje, �e 

28. augusta sme si pripo-
menuli 59. výroèie Sloven-
ského národného povstania. 
Tri desiatky starších obèanov 
si pri pomníku padlých v 2. 
svetovej vojne vypoèulo báseò 
„Mor ho!“ v podaní Al�bety 
Bušíkovej a prejav starostu 
obce Ing. arch. Jána Remu. 
Potom k pomníku polo�il i 
vence zástupcovia Obecného 
zastupite¾stva v Ladcoch a or-
ganizácie Slovenského zväzu 
protifašis-tických bojovníkov. 
Poèas oslavy úèinkovala dy-
chová hudba Ladèianka.

59. výroèie SNP

Nová tradícia

Novou tradíciou mô�eme 
nazva� u� po tretie organi-
zo-vané stretnutie obèanov 
Ladiec pri pamätníku sloven-
skej štátnosti – dvojkrí�i na 
Skalke. 
Dòa 1. augusta t.r. sa do dvesto 
obèanov všetkých vekových 
kategórií zišlo na Skalke. Vy-
poèuli si prejav starostu obce 
a potom pri dychovke, obèer-
stvení a najmä pri tradiènej 
vatre strávili v dobrej nálade 
a príjemnom prostredí pekný 
letný veèer.

„Èestné èlenstvo“ 
Jánovi Slobodovi
V tomto roku si rybári v našej or-
ganizácii pripomenuli 55. výroèie 
zalo�enia tzv. „¾udového ry-
bárstva“ v Ilave. Na sláv-nostnom 
zhroma�dení predseda orga-
nizácie Ján Sloboda vyzdvi-hol 
význam tejto udalosti a obe-tavú 
prácu tých, ktorí boli pri tom 
a dnes u� nie sú medzi nami. 
Pri tejto prí le�itosti  ocenil i 
dnešných èlenov a funkcioná-
rov, ktorí majú zásluhu na tom, 
�e Slovenský rybársky zväz, ako 
nástupnícka organizácia zostala 
¾udová, najmä keï sa z pôvod-
ných 94 zakladajúcich èlenov 
rozrástla na terajších 900 a do-
siahla celý rad pozoru-hodných 
výsledkov. 
Vyznamenania prevzali: Ján Slo-
boda, za 43-roèné èlenstvo a viac 
ako 35-roènú funkcio-nársku 
èinnos� dostal najvyššie ocene-
nie v SRZ – „èestné èlenstvo“, 
Libor Kvasnica prevzal Plaketu 
za rozvoj rybárstva na Sloven-
sku. Èestný odznak II. stupòa si 
prevzali: Bohumil Ištvánik, Jozef 
Fatura, Pavol Maršovský st., Ing. 
Jozef Šedík.



Nový šKoLSKý roK 
Na NašIcH šKoLácH

Sumce sú ich novým záujmom
Bratia Vlado a Jo�o Zápalkovci, Ferko Gajdošík a Pa¾o 
Maršovský ml. sú partia rybárov, ktorá si zaslú�i epitetón 
„športový“. Najmä prví traja sa svojej zá¾ube venujú na 
vysokej úrovni, zdokona¾ujú sa v rybolovnej technike, 
študujú literatúru a kazety s príslušnou tematikou a navštívili 
i prednášky skúsených odborníkov. 
Výsledkom sú mno�stvá ulovených rýb, medzi ktorými 
nechýbalo ani nieko¾ko kapitálnych kaprov. V poslednom 
období sa však o nieèo viac zaèali zaujíma� o lov sumca 
a prvé výsledky sa u� dostavili, keï Vlado Zápalka ulovil u� 
nieko¾kých, ktorých on pokladá za be�né a na väèšieho si vraj 
ešte musí poèka�. Jeho brat Jo�o ulovil u� troch, pod¾a jeho 
slov „trochu väèších“, z ktorých jeden meral 209 cm (!) a vá�il 
51 kilogramov. Ferko Gajdošík ulovil toto leto úctyhodného 
maca 177 cm ve¾kého, 33 kilogramov vá�iaceho. 
Práve tejto rybaèky som sa mal mo�nos� zúèastni� a poviem 
vám, �e by� pri tom s touto partiou je rybársky zá�itok. Sú 
to rybári v pravom slova zmysle, priate¾skí i spoloèenskí, 
skrátka správni chlapi. 
Prajem im ve¾a krásnych a nevšedných zá�itkov, kapitálnych 
úlovkov a pekných chví¾ pri našich vodách. Nech naïalej 
svojou èinnos�ou reprezentujú našu organizáciu a nech sa 
nedajú nikým a nièím odradi�. 

Ján Sloboda,
predseda ObO SRZ

aj škola má svoje jubileá

 120 V e ¾ m i  d ô l e � i t ý m 
med-  zníkom vo 
vývoji školy v Ladcoch bolo 
jej poštátnenie v roku 1883. 
Uèite¾ku O¾gu Janecovú, ktorá 
uèila v obecnej škole od roku 
1876 prevzal štát. Predtým ju 
platila obec, od roku 1883 dos-
távala roèný plat 300 zlatých 
a 100 zlatých miestny príplatok 
u� od štátu. 

 110 Po výstavbe cemen-
 tárne (1889) sa zaèal 
dos� radikálne meni� �ivot 
obce. Cudzí robotníci, ktorých 
povolal majite¾ továrne Schenk 
ako odborníkov, mali väèšie 
nároky na �ivot ako miestne 
obyvate¾stvo. Týkalo sa to 
najmä školstva, konkrétne 
výstavby novej školy. Tá sa za 
výdatnej pomoci cementárne, 
obecného úradu, obèanov 
i štátu postavila v roku 1893. 
Poèas výstavby sa vyuèovalo 
v prvej budove práve post-
avených robotníckych kolónií 
(1893 – 1895).

 90 V roku  1906 bo l 

v Tu-  n e � i c i a c h 
ve¾ký poèet  � iakov (75) 
v roèníkoch 1. – 6. Vyuèovalo 
sa v miestnosti so 40 m2. Po 
mnohých �ia-dostiach v roku 
1913 postavili novú školu, 
tzv. maïarský typ. Budova po 
viacerých preme-nách: škola – 
klub mláde�e – hostinec a byt, 
stojí dodnes.
 
 30 Zaèiatkom decembra  
 1973 ukonèili práce 
na prvom pavilóne novostavby 
ZDŠ v Ladcoch. Roèníky 6. – 9. 
sa zaèali vyuèova� 16. decem-
bra 1973. V tom èase mala 
škola 384 �iakov. Riadite¾om 
bol Lukáš Zelienka a zástup-
com riadite¾a Valter Fábry. No-
vopostavený pavilón s dvoma 
podla�iami má 9 uèební, z toho 
jednu špeciálnu. Okrem toho 
4 kabinety, zborovòu a kance-
láriu vedenia školy. Mnohí 
obèania si mo�no ešte zas-
pomínajú na výdatnú pomoc 
rodièov najmä pri betonárskych 
prácach.

v Materske j  ško le  92  de t í
Pre školský rok 2003/2004 bolo k sep-
tembru zapísaných do MŠ 92 detí. 
V prevádzke sú štyri triedy. Dve triedy 
detí 5 – 6 roèných, jedna trieda 4 – 5 
roèných a jedna trieda detí 2,5 – 4 
roèných. V spomínanej najmladšej 
vekovej skupine sú naše miléniové 
deti, preto�e všetky sú narodené v roku 
2000. Pre vstup do Základnej školy 
pripravujeme 38 detí. 
Ka�dý školský rok pre�ívame urèité 
napätie, oèakávanie, aké deti prídu, 
ako budú zvláda� adaptáciu na nové 
prostredie. Veï mnohé z detí sú po 
prvýkrát odlúèené od mamièiek a kým 
si malí drobèekovia zvyknú na to, �e 
mamièka ho v škole nenechá a urèite 
si preò znova príde, vypadne veru 
nejedna slzièka. Ka�dé die�a prichádza 
z iného prostredia, ka�dé je individu-

alitou a ka�dé sa na nové prostredie 
adaptuje inak.
Predškolský vek má rozhodujúci 
význam pri utváraní systému poznat-
kov, zruèností a správania sa. Verím, 
�e keï sa slzy detí osušia, prídu na 
chu� spoloèným hrám, nad-via�u prvé 
priate¾ské kontakty, zaènú objavova� 
a preci�ova� neznáme a nepoznané. 
Vstúpia do sveta detských rozprá-
vok, básní, piesní a hier s oèkami 
roz�iarenými rados-�ou. Potom sa 
z úspechov a na-predovania detí budú 
teši� navzájom pani uèite¾ky, rodièia aj 
deti. Dr�te preto, ako sa hovorí, palce 
uèite¾kám aj de�om. 

Irena Gajdošíková

V ZŠ o 20 žiakov menej
Poèet �iakov v Základnej škole sa 
v školskom roku 2003/2004 opä� 
zní�il. Z celkového poètu 269 je 
v 1. – 4. roèníku 105 a v roèníkoch 
5. – 9. 164 �iakov. V školskom klube 
ich bude 28 a stravníkov v školskej 
jedálni 102.
Ako sme vás u� informovali, novým 
riadite¾om školy je Mgr. Dušan Letko, 
zástupkyòou Mgr. Monika Fábryová 
a výchovnou poradkyòou Mgr. Mária 

Pastorková. 
Do školy prišli noví pedagogickí 
pracovníci: Mgr. Erika Behanová 
(1. – 4. roèník), Mgr. Bronislava 
Majtánová (vrátila sa z materskej do-
volenky), Mgr. Silvia Tichá (slovenský 
a anglický jazyk). Medzi externých 
pracovníkov patrí Mgr. Jozef Findura 
(kòaz – nábo�enstvo) a RNDr. Iveta 
Liptáková (fran-cúzsky jazyk).

21 tried v odbornom uèilišti
Uèebné odbory sa v Odbornom uèilišti 
Ladce nezmenili. I v tomto školskom 
roku sa tu mo�no uèi� v odboroch 
murár, maliar, stolár, stavebný zá-
moèník, krajèírka, záhradník, slu�by 
a domáce práce. V škole je 206 �iakov, 
z toho 138 chlapcov a 68 dievèat. Na-
jviac je záhradníkov (38), stolárov (32), 
maliarov (31) a krajèírok (30).
O vyuèovanie a praktickú výuku sa 
v školskom roku 2003/2004 bude stara� 
47 pedagogických pracov-níkov, z toho 

34 majstrov odborného výcviku.
Dôle�itou zlo�kou chodu školy a in-
ternátu sú aj nepedagogickí – prevádzk-
oví pracovníci, ktorých je dovedna 31.
V uplynulom roku zo školy odišli 
do dôchodku Karol Kováèik, Angela 
Baginová, Anna Hrubèinová a Margi-ta 
Radolfyová.

ani cez prázdniny nezostali sami
Väèšina detí z internátu Odborného uèiliš�a zvykne trávi� letné prázdniny doma so 
svojimi rodièmi a súrodencami a v Ladcoch zostávajú len tí, ktorí takúto mo�nos� 
nemajú. Poèas tohoto leta prázdninovalo na internáte a� 19 takýchto nechcených 
detí. Vzh¾adom na tento vysoký poèet zostávajúcich �iakov sme nedokázali 
uskutoèni� mesaèný výmenný pobyt v Starej ¼ubovni tak, ako sme boli zvyknutí 
po minulé roky. Dievèatá a chlapci pomáhali v záhrade a pri udr�iavaní poriadku 
okolo internátu a vo vo¾nom èase sa vyberali na krátke výlety a prechádzky do 
okolia Ladiec a k Váhu. Niektorí chlapci brigádovali a prilepšovali si tak ku svojmu 
skromnému vreckovému. Nedostatok finanèných prostriedkov na letné aktivity sme 
sa pokúšali prekona� spoluprácou s nezištnými a obetavými ¾uïmi z nášho okolia. 
Vïaka pánovi Smr�ovi a jeho man�elke mohli deti strávi� celý jeden prázdninový 
tý�deò na súkromnej chate vo Ve¾kom Rovnom. Tí istí ¾udia nám pomohli pri 
zabezpeèení letného stanového tábora na Klárke a strávili tu s nami ïalší tý�deò. 
Finanèné prostriedky z Nadácie otvorenej spoloènosti – Open Society Foundation 
nám umo�nili nieko¾kokrát cestova� do Púchova na kúpalisko, na ktoré sme mali 
vo¾ný vstup vïaka ochote pána Zigu. Nadácia Úsmev ako dar poskytla dvom našim 
�iakom mo�nos� zúèastni� sa na letnom speváckom tábore na Liptove. Na konci 
augusta sme zase dostali od Pova�skej cementárne, a.s. do daru piesok, ktorým 
sme vylepšili ihrisko na plá�ový volejbal za internátom. 

S. K.



D o m  k u l t ú r y  v  L a d -
c o c h  p ä � d e s i a t r o è n ý
J U b I L a N t

Trochu ošumelý pä�desiatnik, 
stojaci na okraji dediny. Aj takto 
by sa dal struène charakte-rizova� 
náš kultúrny dom. 
Kto by poznal v tomto, èasom 
poznaèenom objekte, archaic-
kých tvarov socialistického real-
izmu tak vychýrený a oble-tovaný 
dom kultúry, ktorý v 60. a 70. 
rokoch minulého storoèia patril 
v širokom okolí k najlep-ším? Vo 
svojej dobe to bol stánok kultúry, 
spåòajúci tie najvyššie estetické 
a funkèné kritériá. 
Skrýval v sebe ve¾kú spolo-
èenskú sálu s vynikajúcou akus-
tikou, moderným teplo-vzdušným 
kúrením. Interiér prišli realizova� 
odborníci a� z ïale-kej Prahy. 
Drevené atypické obklady si 
dodnes zachovali svoju vysokú 
úroveò. Škoda, �e sa nezachoval 
pohodlný èa-lunený nábytok so 
zelenými po�ahmi a vynikajúcim 
pérova-ním, ktorými boli vy-
bavené predsália. 
Ako deti sme radi so zaklonenými 
hlavami pozorovali postupné zha-
sínanie svietidiel nepriameho os-
vetlenia na zvláštne tvarovanom 
strope nad zeleným h¾adiskom. 
Ve¾ké, profesionálne vybavené 
javisko, s mechanicky posuv-nou 
oponou, s povraziskom a šatòami 
pre úèinkujúcich umo�òovali 
vystúpenie najrôz-nejších um-
eleckých súborov. 
V druhom bloku domu kultúry 
bolo na poschodí kino so stupòo-
vitým h¾adiskom. O kino bol vtedy 
ve¾ký záujem. Jeden film sa mu-
sel èasto premieta� aj nieko¾ko 
ráz a kinosála bývala naplnená 
do posledného miesta. Niektorí 
diváci boli ochotní film pozera� 
aj stojaci, opretí o stenu. Neskôr 
bolo nainštalované širokouhlé 
plátno, èo ešte umocòovalo 
zá�itok z filmu. 
Na prízemí kina bola obecná 
kni�nica, klubovne s pohodlný-mi 
èalunenými kreslami. Na stoloch 
spoloèenské hry a ob-javil sa 
i prvý televízor. Na stenách boli 
vkusné reproduk-cie, na stropoch 
viseli estetické lustre. Všetky 
priestory boli vykúrené a voòali 
novotou. 
Pochopite¾ne, �e záujem o kul-
túrny dom bol ve¾ký u obèanov, 
ale aj u spoloèenských a po-
li-tických organizácií. V jeho 
priestoroch si našli miesto mnohé 
záujmové krú�ky, ale ¾udia sa tu 
stretávali i na jednoduché posed-

enie pri spo-loèenských hrách 
a debatách. 
Ladèianskí muzikanti tu našli 
stabilný priestor pre svoje skúšky 
a mo�no i vïaka tomu získali 
svojho èasu také významné 
úspechy. 
Boli to roky slávy ladèianskeho 
kultúrneho domu. S dobou sa 
však menilo aj jeho vyu�ívanie. 
Prestal by� Závodným klubom 
ROH a prešiel do vlastníctva 
obce. Prestali sa organizova� 
masové politicko-spoloèenské 
podujatia. Technika priniesla 
nebývalú ponuku a výber nos-
ièov najrozliènejších hudob-ných 
i obrazových programov. 
Zdra�ovanie energií prinieslo 
zase prudký nárast nákladov 
na prevádzku. Celý rad týchto 
nepriaznivých faktorov spôso-
bil, �e objekt, ktorý bol taký 
�iadaný a prí�a�livý, zaèína by� 
pre obec prí�a�ou. Stánok kultúry 
è.1 sa po rokoch oddanej slu�by 
kultúre dostáva na okraj záujmu 
spoloènosti. 
Predstavite¾om obce spôsobu-
je nemalé starosti jeho ïalšie 
vyu�itie. Náklady na jeho pre-
vádzku spôsobujú roènú stratu 
400 tisíc korún a budú neustále 
rás�. Ešte väèšie starosti však 
spôsobujú po�iadavky na jeho 
opravu. Mali by sa renovova� 
takmer všetky strechy, vymeni� 
èas� elektroin-štalácie, natrie� 
okná, niektoré opravi�, vyma¾ova� 
interiér, da� novú fasádu. 
Nebude ¾ahké a hlavne lacné 
prinavráti� tomuto pä�desiat-
nikovi aspoò èas� niekdajšieho 
lesku a slávy. Nebude ¾ahké, ak 
je to vôbec mo�né, aby sa takýto 
objekt dnes u�ivil iba kultúrou. 
Zamyslime sa dnes pri jeho 
pä�desiatninách nad tým, ako 
ïalej nalo�íme s naším domom 
kultúry. Èi ho bude obec dotova� 
a dopláca� naò ve¾kými èiast-ka-
mi, alebo sa ho pokúsime vyu�i� 
na nejaké iné komerèné úèely. 
K takémuto rozhodnutiu by sme 
ale potrebovali pozna� aj názor 
väèšiny obèanov Ladiec. 
Je to mo�no smutný záver, ale 
taký je �ivot nielen ¾udí, ale 
i domov. 

Ing. arch. J. Remo, starosta

Curriculum  vitae
 1951 Ude¾ujú stavebné 
povo-  l e n i e  n a 
výstavbu kultúrneho domu. 
Na jeseò zaèali so stavbou 
pracovníci Èeskoslovenských 
staveb-ných závodov. Pred-
pokladali sa dve etapy stavby 
v cel-kovom náklade 16 mil-
iónov korún, vèítane zariadenia 
(vo vtedajšej mene).

 1953 D o k o n è e n i e 
kultúrne-  ho  domu. 
S�ahovanie kulís a niektorého 
zariadenia zo sály od Maje-
rovského. Celkové zariaïo-
vanie (sála, pri¾ahlé priestory, 
kino, klubovne, byt domovní-
ka).

 1954 Niektoré dokonèova- 
 cie práce (zariadenie 
javiska a iné). Prvé sláv-nostné 
zhroma�denie a ofi-ciálne ot-
vorenie pri príle�itosti odovzdá-
vania Èervenej zástavy ce-
mentárni. Usta-novenie Závod-
ného klubu ROH (predseda 
ZV ROH Štefan Galanský, 
predseda ZK ROH E. Zimprich, 
prvý domovník v ZK ROH Ján 
Èemeš).

 1955  Zlúèenie kni�níc (Mi-
estna   ¾ u d o v á 
kni�nica a Kni�nica závod-
ného klubu). Miestna kni�nica 
sa pres�a-hovala do nového 
kultúrneho domu.

 1964  F ú z i a  O s v e t o v e j 
bese-  dy v Lad-
coch so Závodným klubom 
ROH v jedno zariadenie – ZK 
ROH s èinnos�ou pre celú obec 
Ladce.

 1966 Profesionalizácia ZK  
 ROH – prvý platený 
tajomník Závodného klubu 
(Branislav Lipták).

 1967  Vzniká Klub mláde�e  
 v ZK ROH (predseda 
Jaroslav Koyš).

 1969 Generálna oprava 
u-  skutoènená 
Okres-ným stavebným pod-
nikom a pracovníkmi Ladeckej 
cementárne.
Rekonštrukcia kina, zave-de-
nie širokouhlého premie-tania 
(iniciatíva predsedu ZK ROH 
Eduarda �áèika).

 1989 Oslavy storoènice 
za-  lo�enia ce-
mentárne. Uskutoèòuje sa 
generálna oprava celej bu-
dovy a zaria-dení. V celkovom 
náklade 3,2 milióna korún 
opravy usku-toènil Okresný 
stavebný podnik. 
Stavoindustria Dubnica nad 
Váhom postavila prístavbu ku 
kultúrnemu domu s ve¾kou 
miestnos�ou a reštauráciou 
na poschodí a s mno�stvom 
klubovní v prízemí. Stavba 
spolu s dreveným oblo�ením 
stála 5,2 milióna korún. 

 1990 V z n i k á  K l u b 
mláde�e,   
umiestnený v príze-mí prístav-
by kultúrneho domu (vedúca M. 
Bušíková).

 1993 1 .  r o è n í k  S ú � a � e 
v predne-  se ¾úbostnej 
sloven-skej poézie „Koyšove 
Ladce“ za úèasti významných 
kultúrnych pracovníkov, spiso-
vate¾ov, hercov, hudobníkov.

 1994 Prechod budovy kul- 
 túrneho domu a in-
ventáru z majetku cemen-tárne 
do majetku obce.

 1996 Umiestnenie pamät- 
 nej tabule básnikovi 
Pavlovi Koyšovi na budove 
Domu kultúry v Ladcoch.

 1997 Inštalovaná Pamät-
ná   s ieò obce 
v novej prístavbe Domu kultúry.  
Plynofikácia kultúrneho domu.



Poh¾ady do minulosti
v PaMätI I SrdcIacH 
LadÈaNov
Prvé tri desa�roèia Kultúrne-
ho domu v Ladcoch sa vryli 
do pamäti dnešnej strednej 
a staršej generácie ako roky 
plné ruchu, nespoèetného 
mno�stva podujatí vzdeláva-
cieho i zábavného charakteru. 
Stovky ¾udí tu videli prvé 
profesionálne divadlo, prvé 
filmy na širokouhlom plátne. 
Mnohí našli ob¾ubu v knihách, 
ma¾ovaní, fotografovaní, èi 
f i lmovaní. Tu urobil i  prvé 
taneèné kroky a mo�no našli 
i prvú lásku. Tu sa nauèili hre 
na hudobný nástroj, zostrojili 
prvú stavebnicu rádia a post-
avili model lietadla. Dnešní 
šes�desiatnici spomínajú na 
pestré, zábavné i pouèné ch-
víle v Klube mláde�e. V dome 
kultúry našli miesto i pochope-
nie pre svoju èinnos� záujmové 
i spoloèenské organizácie 
a v širokom rozmere všetky 
ladèianske školy. 

vyU�ívaNIe
Základným poslaním kultúr-ne-
ho domu a organizátora Závod-
ného klubu ROH bola nielen 
konzumácia, ale v prvom rade 
tvorba kultúrno-spoloèenských 
aktivít. V pr-vých desa�roèiach 
bol vyu�í-vaný doslova ka�dý 
štvorcový meter, najmä súbor-
mi a krú�-kami. Na zábavách 
nebývalo miesto – znášali sa 
stoly z celého kultúrneho domu. 
I vtedy však niekedy bývali 
problémy s ich kultúrnos�ou. 
Roène sa Ladèanmi i „dove-
zenými“ divákmi 8 – 10 krát 
zapåòala sála na predsta-ve-
niach profesionálnych diva-
diel z Martina, Nitry, Trnavy, 
Banskej Bystrice i Bratislavy. 
Podobne na rôzne estrády, 
hudby, populárnych spevák-
ov.
 

PeNIaZe
K rozvoju èinnosti prispel fakt, 
�e financovanie nebolo domi-
nantným problémom, ako je to 
dnes. V priebehu rokov hlavnú 
�archu starostlivosti o budovu – 
jej prevádzku vèítane personá-
lu niesla cementáreò a peniaze 
na èinnos� dotovala odborová 
organizácia a vlastná èinnos�. 
Peniaze sa získavali z vystú-
pení súborov, kina, autobusu, 
tlaèiarne a pod.
 
MLáde� a doM KULtúry
Takmer v ka�dej èinnosti 
a aktivitách kultúrneho domu 
dominovala mláde�. Nebo-
li to iba na vysokej úrovni 
vedené kluby mláde�e, ale 
i krú�ky, súbory, rôzne sú�a�e 
i vý-stavy. Mladí ¾udia boli 
najèastejšími návštevníkmi kina 
i kni�nice. Priestory kultúrneho 
domu zapåòali �iaci Materskej 
i Základnej školy, rovnako ako 
�iaci Odborného uèiliš�a. 

¼UdIa oKoLo
Vtedy ,  p red  n ieko ¾kými 
desa�roèiami nechýbali or-
ganizátori a odborní vedúci 
jednotlivých èinností. �a�ko 
by sme vymenovali všetkých, 
ktorí venovali svoj vo¾ný èas 
pri nácvikoch súborov, vedení 
krú�kov, èi organizovaní desia-
tok podujatí roène, vo väèšine 
iba „z lásky k veci“.
Dnes sa situácia dá chara-
kterizova� tak, �e „niet vodcov, 
ani vedených“. Èasy sa menia 
a my sa meníme s nimi. �ia¾, 
nie k lepšiemu, v kultúrnej 
aktivite urèite. Alebo sa nám 
to iba zdá?

50. výroÈIe doMU KULtúry v LadcocH
7. november 2003 (piatok)
Spomienkové stretnutie
obèanov, ktorí sa zaslú�ili o Dom 
kultúry v Ladcoch a kultúrno-spoloèen-
ský �ivot v òom.
Prístavba DK

8. november 2003 (sobota), 21.00 
hod.:
Vystúpenie skupiny Senzi Senzus
Ve¾ká sála DK, stolové zariadenie, 
obèerstvenie s obsluhou, vstupné 
200 Sk

dychovka a Ladce
Nikdy nechýbala ani pri jednom významnejšom podujatí, nikdy 
nesklamala, v�dy potešila. Hovori� o jej histórii by bolo nosením 
dreva do lesa. Roky slávy sa síce minuli, ale viac ako 80-roèná 
tradícia �ije a veríme, �e pre�ije aj ïalšie roky. 
V Ladcoch v detských, mláde�níckych súboroch a kapelách 
dospelých vyrastali celé stovky hudobníkov. Z tých posledných 
detských a mláde�níckych by to nemali by� ešte „hudobní 
starci“ – teda aj šanca da� ich dohromady ešte �ije. 
Dychovky boli v�dy ozdobou Domu kultúry, obce i cementárne. 
Tie malé, detské, mláde�nícke, èi tá ve¾ká – reprezentaèná, 
ktorá „dobyla svet“, rozdávali rados� svojim poslucháèom 
i vyvolávali obèianske sebavedomie významnými úspechmi na 
slovenských, èesko-slovenských i zahranièných podujatiach. 
Slovo „dychovka“ nehovorí niè, alebo takmer niè dnešnej 
mláde�i, ale nie je mo�né, aby u nich nevzbudilo záujem to, 
�e naši boli mnohokrát najlepší v okrese, kraji, na Slovensku, 
�e vyhrali nieko¾kokrát Pádivého Trenèín, hrali v Kolíne i vo 
Francúzsku. 
Zoznam mien tých, ktorí sa zaslú�ili o rozvoj tohoto �ánru 
kultúry v našej obci je dlhý. Dirigenti, organizátori i radoví 
muzikanti si zaslú�ia našu vïaku i teraz, pri pä�desiatke 
Domu kultúry.

Keby prehovori lo javisko

Rozprávalo by iste, h¾adiac do 
dia¾ky pä�desiatych rokov, kto 
všetko po jeho doskách kráèal, 
kto tu èo povedal, zaspieval, èi 
zahral alebo i zatancoval. 
Rušný �ivot nášho pä�de-
siatnika je ozdobený slávnymi 
osobnos�ami z oblasti kultúry, 
vedy a techniky i politiky. 
Mnohokrát tu tancovali èle-
novia S¾uku, Lúènice, Èar-
nice, Stavbára, Trenèana, 
ukrajinské i ruské súbory. 
Úèinkovali èlenovia operných 
a operetných súborov i slá-
èikové orchestre. Úèinkovali 
vtedy známe kapely Elán, 
Modus aj mnohé slávne èeské 
hviezdy. Na rôznych sú�a�iach 
a osobitných vystúpeniach sa 
na javisku „obrátili“ najlepšie 

dychové orchestre a kapely zo 
Slovenska a Moravy. 
Po doskách, ktoré znamenajú 
svet, kráèali národní i zaslú�ilí 
umelci Krá¾ovièová, Chudík, 
Pántik, Mistrík, Króner, Filèík, 
Romanèík ,  V lado Mül ler 
a mnohí, mnohí ïalší. 
Podujatím mimoriadne šted-
rým na slávne osobnosti – her-
cov, spevákov, spisovate¾ov sú 
ka�doroène Koyšove Ladce. 
I v ïalšom �ivote Domu kultúry 
by sme chceli, aby pokraèovala 
éra prítomnosti vzácnych ¾udí, 
ktorí sú ozdobou slovenskej 
kultúry. Musíme však vyslovi� aj 
prianie najväèšie, aby súèasne 
bol Dom kultúry plný našich 
obèanov.



Pred 120 rokmi vznikol v Lad-
coch  ohòohas i èský  zbo r
O hasièoch píšeme dos� èasto. Miesto sme im venovali aj v minulých èíslach Ladeckých zvestí a v monografii 
„Ladce“.
Dnes sme z histórie hasièstva v obci Ladce vybrali niektoré zaujímavosti a kuriozity z dlhej 120 roènej obetavej èin-

Od d�baru po prvú striekaèku
Vtedajšie hasièské zbory zápasili s ne-
dostatkami v materiálnom vy-bavení. 
Ich hasièské zariadenie bolo na zaèiatku 
dos� primitívne. Spolu s Tune�icami 
vlastnili d�bár na kolesách, ktorý bol 
opatrený pumpou. Prvú striekaèku 
(ruènú) kúpili v roku 1888.
Hasièský zbor viedol pokladniènú 
knihu. Pod¾a nej v roku 1890 dostali 
od majite¾a ve¾kostatku a cementárne 
baróna Schenka 160 zlatých, od pan-
stva z kaštie¾a 200 zlatých, od obce 
30 zlatých. 
Za tieto peniaze kúpili: 
24 ks blúz..................62,69 zlatých                                                        
15 ks prilieb.............................19,50                                                                                       
hasièské vedrá......................202,7
1                                                         25 
opaskov.......................31 zlatých.
Ïalej kúpili dve trúby, knihy a ïalšie 
potreby. Na obecný úèet sa zaobstarali 
hadice a lezecké povrazy. Pokladníkom 
v tom èase bol Jozef Vlasatý. Asi 
v roku 1888 postavili drevené hasièské 
skladište. 

Prvá hasièská zbrojnica
Dòa 5. januára 1921 sa hasièský 
zbor zišiel na valné zhroma�denie 
u� pod¾a nových stanov. Spolok mal 
vtedy 30 èlenov. Za velite¾a opä� zvo-
lili Jána Habánka a za miestovelite¾a 
Jozefa Hriadela st. Z tohto valného 
zhroma�denia vyšla po�iadavka, aby 
hasièi dostávali od obce aspoò 200 
korún roènej podpory a aby obec 
zaopatrila hasièskú zbrojnicu. Táto 
výzva mala odozvu a obec skutoène 
v roku 1924 hasièskú zbrojnicu dala 
postavi� ved¾a štátnej cesty, pri moste. 
Ïalšie príspevky a materiálna podpora 
sa dostávala od cementárne – roène 
200 korún a príle�itostne hasièov 
podporili aj ostatné podniky vápenka 
a ve¾kostatok. 
Po vojne sa uskutoènilo viacero zmien 
vo vedení hasièského zboru. V roku 
1922 odišiel trubaè Michal Hriadel, 
ktorý bol èlenom 33 rokov. Na jeho 
miesto nastúpil Pavel Turza. Odstúpil 
aj velite¾ Ján Habánek a dòa 6. januára 
1923 na jeho miesto bol zvolený Pavel 
Koyš a za miestovelite¾a Ondrej Peterka. 
Pokladníkom sa stal v tom istom èase 
Jozef Hriadel st. Hasièský zbor na zaèi-
atku dvad-siatych rokov mal 29 èlenov, 
ale i ve¾ké finanèné �a�kosti. 

Významný deò roku 1928
Pre dobrovo¾ný hasièský zbor v Lad-
coch bol rok 1928 ve¾mi významný 
preto, lebo zakúpili prvú motorovú 
striekaèku, prvú v Lad-coch i na okolí. 
Striekaèka bola 4 – kolová a stála 44 
000 Kès. K nej patrilo príslušenstvo: 
300 metrov hadíc. Dòa 30. septembra 
1928 sa uskutoènila ve¾ká slávnos� za 
prítomnosti celej miestnej honorácie, 
ale aj zemského velite¾a hasièstva na 
Slovensku Schmidta. Krstnými matkami 
boli pani Bergmannová a Lukovínyiová. 
Odpoludnia sa uskutoènilo cvièenie 
za úèasti dobrovo¾ných hasièských 
zborov z Horných Koèkoviec, Dolných 

Koèkoviec, Lednických Rovní, Dúlova, 
Dolnej Breznice, Hornej Breznice. Pri 
tejto príle�itosti udelili 18 jednotlivcom 
vyznamenania. Pri spoloènom obede 
urobili zbierku na Hasièský dom v Mar-
tine, ktorá vyniesla 1000 korún. V tom 
istom roku novú hasièskú striekaèku 
„vyskúšali“ pri hasení po�iaru v trest-
nici Ilava. 

Vojnové roky a hasièi
Na valnom zhroma�dení Dobrovo¾-
ného hasièského zboru v Ladcoch bol 
zvolený nový výbor. Pavel Koyš sa stal 
velite¾om, Ondrej Peterka námestníkom 
velite¾a, Adam Vrábel tajomníkom, 
Pavel Kalus pokladní-kom. Revízormi 
úètov sa stali Jozef Majerík a Jozef 
Faturík. 
Poèas vojny èinnos� hasièského zbo-
ru nepoklesla, v niektorých èinnos-
tiach dokonca zintenzívnila. Èlenovia 
hasièského zboru boli zapojení do 
civilnej obrany. Ka�dý deò dr�ali dvaja 
hasièi slu�bu v po�iarnej zbrojnici. Ti-
eto slu�by protileteckej obrany boli 
organizované a kontro-lované Zem-
skou hasièskou a Okres-nou hasièskou 
jednotou i štátnymi orgánmi. Stroje 
museli by� riadne opatrené, udr�ované 
v pohotovosti, v zime sa dokonca pri 
nich muselo kúri�. 
24. decembra 1940 vznikol po�iar 
v Ladeckej úèastinárskej spoloènosti 
pre dorábanie vápna a dreva, kde bol 
umiestnený drtiè kameòa a transfor-
mátor. Celá budova aj s technickým 
zariadením zhorela a 12 �eleznièných 
vozòov, ktoré stáli v blízkosti, bolo 
zachránených vïaka obetavosti zamest-
nancov �elezniènej stanice. Tento po�iar 
bol jedným z dôvodov, �e firma bola 
v roku 1941 zrušená. 
V roku 1942 mal Hasièský zbor v Lad-
coch 27 èinných a 3 èestných èlenov. 
Vlastnili 1 motorovú strie-kaèku, jednu 
ruènú štvorkolesovú striekaèku, 300 
metrov hadíc, 2 dvojkolesové navíjaèe, 
5 rebríkov, nosidlá atï. 

Po vojne pod¾a zákona z roku 
1950
Pre postavenie hasièstva v spoloè-
nosti malo ve¾ký význam vydanie zákona 
èíslo 62 z roku 1950 o ochra-ne pred 
po�iarnymi a inými �ivelnými pohro-
mami. Starostlivos� o hasièstvo pri-
padla priamo Miestnemu národ-nému 
výboru, ktorý prevzal dozor i záruku za 
èinnos� a akcieschopnos�. Rada MNV 
v Ladcoch a Tune�iciach prijala patrièné 
opatrenia a zriadila sa tzv. Miestna jed-
nota Èeskosloven-ského hasièstva. 
V roku 1950 sa vzdal funkcie velite¾a 
hasièského zboru Pavel Koyš. Funkciu 
velite¾a zastával od roku 1923. V tom 
istom èase odišiel do cementárne 
pracova� ako bezpeè-nostný technik aj 
ïalší zanietený hasiè Ondrej Peterka. 
Hneï v ïalšom roku zakladá v cemen-
tárni po�iarne dru�stvo. Nástupcom 
po P. Koyšovi sa do roku 1952 stáva 
Jaroslav Peterka. 
Na zaèiatku roka 1953 sa preme-
novali hasièské zbory na organizácie 

Èeskoslovenského zväzu po�iarnej 
ochrany a namiesto „hasiè“ sa zaèalo 
pou�íva� „po�iarnik“. Hlavnou úlohou 
tejto organizácie sa stala prevencia, 
ktorá sa zameriavala na prehliadky 
a vysvet¾ovaciu – osvetovú èinnos� na-
jmä v obdobiach jarného upra-tovania, 
ochrany úrody a lesov pred po�iarmi 
a na obdobie vykurovania. Kladnú úlohu 
v tomto èase zohrali �iaci vtedajšej Os-
emroènej školy – odvtedy sa datovalo 
ich hliadkovanie cez obdobie �atvy popri 
�elezniènej trati. 

Bohaté šes�desiate roky
Zväz po�iarnej ochrany v Ladcoch má 
v roku 1961 najviac starostí s prístavbou 
a modernizáciou hasiè-skej zbrojnice, 
kde sa robia niektoré stavebné a tech-
nické úpravy. V tomto roku sa po�iarne 
dru�stvo z Ladiec zúèastòuje likvidácie 
najväèšieho po�iaru v okrese za 
mnohé desa�-roèia – v obci Vršatecké 
Podhradie, kde zhorela takmer celá 
obec. Uplat-nili sa pritom cisterny pri 
dovoze vody z Váhu. 
V roku 1963 oslávila organizácia 80. 
výroèie zalo�enia. Na slávnos� pozvali 
susedné organizácie na slávnostný aktív 
i na námetové cvièenie.
V ïalších rokoch priniesli úspechy 
v po�iarnických sú�a�iach, ale i v celk-
ovej aktivite i mladí po�iarnici. Mladí vo 
veku 13. – 15. roèných sa pripravovali 
pod vedením Jozefa Mikušinca. Chlapci 
a dievèatá sa zapojili do �atevných 
hliadok mláde�e a svojou celkovou 
prácou získali titul najlepšieho �iackeho 
po�iarneho dru�stva na Slovensku. Bolo 
to v roku 1967 a za odmenu boli na 
4-dòovom zájazde v Prahe. 
Organizáciu v týchto rokoch viedol 
výbor:
Milan Majerík, predseda
Jozef Bednárik, podpredseda
Pavol Kalus ml., podpredseda
Ladislav Nagy, velite¾
Jozef Mikušinec, vedúci mláde�e
Ïalší èlenovia výboru: Milan Jablonka, 
Jakub Mièuda, Rudolf Fatura. 
V nasledujúcom roku sa �iacke dru�stvo 
opä� umiestòuje na prvom mieste na 
Slovensku. Osobitne hliadka dievèat 
pod vedením Agnesy Martinákovej, 
�iaèky ZDŠ, ktoré bolo v celoštátnom 
meradle medzi najlepšími piatimi 
dru�stvami.
A j  rok  1969 pr in ieso l  úspech 
v po�iarnickom športe. Zví�azili na 
okrskovej i okresnej sú�a�i. Na celoslov-
enskom kole sa pod vedením Ladislava 
Nagya spomedzi 38 dru�stiev umiestnili 
ako siedmi. 
Ïalšie zaujímavosti zo �ivota hasièov 
v Ladcoch sa dozviete v de-cembrovom 
èísle Ladeckých zvestí.

120 rokov 
�eleznice a jej 

budúcnos�
Uplynulo 120 rokov odvtedy, 
èo sa na trati Trenèín – �ilina 
pohol prvý vlak. Z Bratislavy do 
Nového Mesta nad Váhom ste 
sa mohli vlakom prepravi� u� 
v roku 1874, do Trenèína (Zla-
toviec) o štyri roky ne-skoršie. 
V roku 1882 sa trasa Trenèín 
– �ilina vymeriavala, vykupo-
vali sa pozemky a v tom istom 
roku u� kopáèi zaèali výkopové 
práce. Hneï sa kládli ko¾aje 
a v roku 1883 stavbári oh-
lásili „hotovo“. Vlak rýchlos�ou 
30 – 40 km za hodinu zaèal 
premáva�. 
Históriu stanice Ladce poznáte 
z monografie „Ladce“. Pripo-
menieme, �e bola zriadená 
v roku 1912 na sústavný tlak zo 
strany cementárne. 
Smutný poh¾ad do histórie je 
z roku 1945, keï fašistická nem-
ecká armáda pri svojom ústupe 
znièila väèšiu èas� �eleznice 
a jej zariadenia. Obetaví pra-
covníci obnovili prevádzku na 
trati Ladce – Ilava u� 18. mája 
toho istého roku.
Za prevratný èin v histórii 
našej �eleznice pokladáme jej 
elektrifikáciu v rokoch 1987 
– 1988. S tým súviseli roz-
siahle rekonštrukcie trate – pri-
spôsobovanie zvýšeným rý-
chlostiam. 2. februára 1988 sa 
dokonèil celý úsek a �eleznica 
bola takto elektrifikovaná na 
trati Bratislava – Púchov. 
Rekonštrukcie trate a elektri-
fikovanie umo�nili rýchlos� do 
130 km za hodinu.
Aká je budúcnos� �eleznice, 
ktorá u� 120 rokov prechádza 
cez našu obec? Dòa 12. au-
gusta t.r. sa v Trenèíne zaèalo 
územné konanie o umiest-
není stavby „Moder-nizácia 
�elezniènej trate Nové Mesto 
nad Váhom – Púchov, pre 
tra�ovú rýchlos� do 160 km za 
hodinu“.
Stavba bude ma� charakter 
líniovej stavby a jej då�ka bude 
59,561 km. Modernizácia 
�elezniènej trate pozostáva 
z prestavby jestvujúcej trate, 
aby sa zvýšila jej technická 
vybavenos�  a zabudoval i 
najmodernejšie a najprogre-
sívnejšie prvky. Výstavba bude 
ma� u nás stavebné úseky: Ilava 
– Ladce, �eleznièná stanica 
a Ladce – Beluša.
Ako vidno, vedúcim motívom 
poèas celej  histór ie bolo 
a zrejme aj bude: technické 
zdokona¾ovanie, zvyšovanie 
rýchlosti prepravy a zni�ova-nie 
nákladov.



budujeme dom smútku
Projektová dokumentácia pre stavebné 
konanie bola vypracovaná a odovzdaná 
koncom augusta 2003. Stavebné povolenie 
vydajú do konca septembra t.r. 
Keï�e ide o stavbu s investièným nákladom 
4 milióny korún, musí obec vypísa� výberové 
konanie na dodávate¾a stavby cez vestník 
verejného obstarávania. toto konanie trvá 
cca 5 mesiacov. Stavebné práce mô�u teda 
zaèa� niekedy v jarných mesiacoch roku 
2004. Finanèné prostriedky na stavbu sú 
ulo�ené v Komunálnej banke v Pova�skej 
bystrici. Keï�e ide o vyhradenú èiastku 4 
mil. Sk, mô�e narás� dPH zo 14% na 19%, 
ako i všeobecné zvýšenie cien z tejto sumy 
odkroji� dos� významnú èiastku.

oPIS Stavby:
dom smútku je naprojektovaný ako prízem-
ná stavba so šikmou sedlovou strechou. 
Stavba je situovaná na pozemku pri zad-
nom vstupe do cintorína (vstup od dediny) 
a bude priamo nadväzova� na vydlá�denú 
plochu pred novým krí�om. 
Stavba má pôdorysný tvar písmena Z, 
prièom hrebeò strechy má jednu výškovú 
úroveò. 
Lokalitný program je nasledovný: Hlavným 
priestorom je obradná miestnos� s plochou 
65,0 m2. tento priestor je priamo prepojený 
so vstupnou halou s plochou 20,0 m2, 
s ktorou tvorí jeden priestor. Miestnos� 
s chladiacimi boxami má rozmer 29 m2. Je 
to samostatný priestor, dostatoè-ne ve¾ký 
na to, aby sa posledná rozlúèka najbli�ších 
príbuzných s pozostalým mo-hla uskutoèni� 
mimo zhroma�denú verej-nos�. Uzatvorená 
rakva s pozostalým sa potom prevezie do 
obradnej miestnosti, v ktorej sa vykonajú 
vlastné obrady. obradná miestnos� bude 
vyús�ova� pria-mo na vydlá�denú plochu, na 
ktorej sa budú otvára� dvojkrídlové dvere. 
druhé dvojkrídlové dvere budú na proti¾ahlej 
strane do uzatvoreného átria, ktoré je re-
zervnou plochou pre väèšie zhroma�denie. 
Sociálne vybavenie domu smútku bude 
pozostáva� s Wc pre mu�ov a �eny a kance-
lárie – šatne pre obradníka. 
architektonicky je dom smútku v Ladcoch 
navrhovaný ako triezvy, civilná stavba 
s dôrazom na kvalitné detaily, povrchové 
úpravy a interiér. Farebné riešenie fasády 
bude v svetlo-modro-šedých odtieòoch, 
okná a presklené plochy sú navrhované 
plastové, bielej farby. drevené prvky fasády 
budú v svetlých prírodných farbách. Strecha 
bude prekrytá škridlou bramak tmavoèer-
venej farby. 
Podlahy v interiéroch budú vydlá�dené 
keramickou prípadne kamennou dla�bou. 
Steny interiéru budú biele – hladké, dopl-
nené drevenými a kamennými obkladmi. 
obradná miestnos� bude bez stropu, 
otvorená do krovu. budú tu dekoratívne 
svietidlá, svietniky a sedaèky. 
Plocha pozemku je 725 m2, zastavená plocha 
145 m2. objekt bude realizovaný klasickou 
murovanou technológiou. 
Predpokladaná doba výstavby je 8 mesia-
cov, teda ak by všetko dobre dopadlo, v no-
vembri 2004 (na Sviatok všetkých svätých) 
mô�u ma� Ladce nový dom smútku.

Ing. arch. Ján Remo, starosta obce
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PoLÈaS JeSeNNeJ SeZóNy

V roku 1848 došlo k ve¾kej 
a pamätnej udalosti -  ku 
zrušeniu poddanstva a zároveò 
bolo ro¾níkom priznané dedi-
èstvo – vlastníctvo na pozemky 
v extra-viláne, ktoré dovtedy 
mali právo u�íva� s povinnos�ou 
za ich u�ívanie u zemepána 
odpracova� stanovený poèet 
pracovných dní.
V tom roku sa zaèali vykonáva� 
zememeraèské práce, zhotovovali 
sa katastrálne mapy a v roku 
1853 pozemkové knihy a zapísa-
li sa do nich majitelia pozemkov. 
Zemepán bol povinný svojim 
bývalým oddaným za prácu 
na svojich poliach plati� pri-
meranú mzdu, preto sa zam-
eral na iný zdroj príjmov a to 
boli lesy: stavebné a palivové 
drevo, po ktorom bol ve¾ký dopyt 
na ní�inách. Do svojich le-
sov na Butkove a v Bukovine 
dal vybudova� úzkorozchodnú 
�eleznièku, ktorá viedla a� do 
Opína pri Váhu, kde sa z dreva 
zostavovali plte, ktoré drevo 
dopravovali splavovaním a� do 
Komárna. 

Futbalové sú�a�e majú za 
sebou 7 kôl jesennej èasti 
nového roèníka. Hovori� 
o spokojnosti sa však ani 
zïaleka nedá, snáï len 
s výnimkou dorastencov. 
Najväèším sklamaním sú 
nielen výsledky, ale aj 
výkony mu�stva dospelých. 
Po výsledkoch:
Ladce – Brvnište   4 – 0
Prejta – Ladce    4 – 0
Ladce – Udièa    1 – 2
Borèice – Ladce    
2 – 1
Ladce – Horovce   3 – 0
Sverepec – Ladce   2 – 0
Ladce – Ilava    0  – 
0, 
im patrí nelichotivé 11. 
miesto v tabu¾ke.
Mu�stvo naviac zápasí 
i s maródkou. Ešte poèas 
prípravy sa zranili Šedík 
a Kuèma, hneï v úvod-
nom kole sa k nim pridal 
Janáèek, od ktorého sme 
oèakával i ,  �e nahradí 
v útoku Habánka. Po 3. 
kole sa v zostave mu�stva 
objavil i Kret, ktorý sa tie� 
zranil. Veríme, �e situácia 

sa zlepší a do bojov o body 
sa zapoja uzdravený Šedík 
i Habánek, ktorý sa vrátil zo 
zahranièia. 
Dorastenci po výsledkoch:
Pov. Teplá – Ladce  0 – 1
Ladce – Šimonovany   
6 – 0
Púchov „B“ – Ladce   3 – 1
Ladce – Tr. Stankovce 5 
– 0
Drietoma – Ladce   1 – 0
Ladce – Kanianka   4 – 1
Stará Turá – Ladce  3 – 2, 
boli po 6. kole na 5. mi-
este.
Neuspokojivé sú aj výsledky 
starších �iakov, ktorí po 
odchode Kuèeru do Dub-
nice (v 4 zápasoch strelil 9 
gólov), sa nevedia s týmto 
vyrovna�. V posledných 3 
zápasoch obdr�ali 20 gólov 
a ani jedenkrát neskórov-
ali. V ich prípade majú na 
tom znaèný podiel samotní 
hráèi, ktorí svojimi výkon-
mi zaostávajú ïaleko za 
svojimi mo�nos�ami. Je len 
na nich, aby si uvedomili, 
�e reprezentácia TJ, obce 
a školy je c�ou i záväz-kom. 
V súèasnej tabu¾ke sú na 
10. mieste. 
Na ôsmom mieste sú mladší 

10. októbra prvý 
súper: Zliechov
10. októbra t.r. sa zaèína 
prvým kolom stolnotenisová 
sú�a�, v ktorej nás budú 
reprezentova� títo hráèi: 
Sikora Vladimír, Popelka 
Anton, Hrehor Jozef, Kalus 
Juraj, Hromek Vladimír, 
Sòahnièan Miroslav, Letko 
Jozef a Kalus Pavol ml.

V sú�a�i hrajú dru�stvá 
Pru�ina B, Lednické Rovne, 
Dolná Maríková, Domani�a, 
Zliechov, Slovan C, Nová 
Dubnica B, TTC Pova�ská 
Bystr ica E, Pru�ina C 
a Ladce. 
Vy�rebovanie jednotlivých 
kôl:
10. 10. Zliechov – Ladce
17. 10. Ladce – Slovan C
24. 10. TTC E – Ladce
7. 11. Ladce – Pru�ina C
14. 11. N. Dubnica B – 
Ladce
21. 11.  Led. Rovne – 
Ladce
28. 11. Ladce – Domani�a
5. 12. Pru�ina B – Ladce 
12. 12. Ladce – D. Marík-
ová

Drevorubaèi zo širšieho okolia 
v lese drevo vyrubovali a nakla-
dali na vozíky. Prázdne vozíky 
do lesov �ahali pomocou koní 
a nalo�ené šikovní robotníci 
spúš�ali a� ku Váhu. 
Pre �eleznièku vytvorili prechod 
zásekom do úpätia Kališ�a zo 
severnej strany, nako¾ko do toho 
èasu bol prístup do hôr mo�ný 
iba korytom potoka Lúèanka, 
pretekajúcom medzi úpätiami 
vrchov Butkov a Kalište. 
Po skonèení výrubu hôr bola 
lesná �eleznièka zrušená a jej 
úsek zo severnej strany – úpätia 
Kališ�a bol vyu�itý na odvoz 
kameòa z vytvoreného lomu 
do zalo�enej vápenky Anderom 
Klarom. 
Drevo z lesa v Kališti vyrubovali 
a spúš�ali po „rízòach“ zruèní 
drevorubaèi a� z Rumunska. 
Po vyrúbaní súceho dreva odpre-
dali lesy za 102 000 korún 
bývalí majitelia lesa v Kališti 
Dr. Richard Neumann, Felix 
Neumann a Mária Pfefferová, 
rod. Neumannová novozalo�e-
nému Lesnému dru�stvu v Tu-

Nová tribúna pred výstavbou
výstavbou tribúny na futbalovom ihrisku sa vy-
plní dávna tú�ba niektorých skalných fanúšikov 
a pochopite¾ne aj futbalistov a organizátorov športu 
v Ladcoch. 
Po pravde treba poveda�, �e tribúna na futbalovom 
ihrisku mala stá� u� dávno. Umo�òuje lepšie sledo-
vanie hry, chráni pred da�ïom a silným slnkom, sle-
dovanie je kultúrnejšie. tribúna dodá celému areálu 
vyššiu estetickú i technickú úroveò.
tribúna je vyprojektovaná a v súèasnosti prebieha 
stavebné konanie. Investièné náklady budú pri ka-
pacite 180 sediacich 3,1 mil. Sk. budova� sa tribúna 
zaène u� v týchto jesenných mesiacoch a to po èas-
tiach. Najskôr sa vybuduje betónová stupòovitá èas� 
tribúny, potom sa zastreší a nakoniec sa dokonèia 
priestory pod tribúnou (sklady, šatne a pod.). Fina-
nèné prostriedky sa budú zdru�ova�. obec poskytne 
1 milión Sk, ostatné financie budú od sponzorov. 
Investorom celej akcie bude telovýchovná jednota 


