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Budúcnosť zberného dvora
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 14. apríla t.r.. Pre-
rokovalo a schválilo niekoľko otázok týkajúcich sa 
života v našej obci. 
Budúci nájomník kinosály v DK Ivan Baláž, ktorému bola 
schválená žiadosť o využívanie kinosály na zriadenie disko-
baru, požiadal obecné zastupiteľstvo o zníženie mesačného 
nájomného. Odôvodnil to vstupnými investíciami do prestav-
by pôvodného interiéru. Obecné zastupiteľstvo schválilo výš-
ku nájomného na 500 € mesačne. Toto nájomné je stanovené 
na jeden rok a po tomto termíne sa prehodnotí.
Obecné zastupiteľstvo dostalo ďalšiu žiadosť o prenájom veľ-
kej sály DK na disko – bar. Žiadateľom je Jozef Pochylý z Čes-
kej republiky. Poslanci žiadosť neschválili. Dôvodov bolo via-
cero: sálu potrebuje obec na svoje podujatia a usúdili, že jeden 
disko-bar v DK stačí. 
Poslanci schválili dočasné zrušenie nájomného za vonkajšiu 
terasu pred DOLLANA – barom v DK z dôvodov rekonštruk-
cie priestranstva pred kultúrnym domom. 
Zastupiteľstvo schválilo bezplatný prenájom sály DK organi-
zácii zdravotne postihnutých na usporiadanie tradičného má-
jového stretnutia. 
Potom schválili nový polročný harmonogram vyplácania od-
mien za zasadania a vedenie odborných komisií. 
Obecné zastupiteľstvo sa opäť zaoberalo otázkou,  kam pre-
miestniť hospodárske objekty a garáže z priestoru bývalého 
obecného úradu. Prerokovali niekoľko alternatív: Doporuču-
je lokalitu medzi futbalovou tribúnou a Domom kultúry. Nap-
riek tomuto návrhu nebola táto otázka stále uzatvorená. 
Poslanci posudzovali PREMIESTNENIE ZBERNÉHO DVO-
RA na nové miesto. Hlavným dôvodom je uvoľnenie pries-
torov doterajšieho dvora pre rozšírenie cintorína. Vytypo-
vaná bola lokalita za Domom chovateľov v Luhu. Umiestne-
nie zberného dvora musí spĺňať niekoľko základných kritérií. 
Musí byť na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce, musí byť 
dobre prístupný občanom, nesmie byť ďaleko a pritom musí 
byť dostatočne ďaleko od obytných domov. Vytypovaná loka-
lita spĺňa tieto kritériá.

Ing. arch. Ján Remo

16. júla na Skalku!
Výročie vyhlásenia deklarácie zvrchovanos-
ti Slovenska, ktorá v roku 1992 predchádza-
la vyhláseniu samostatnosti Slovenska oslá-
vime už tradične 
NA SKALKE PRI DVOJKRÍŽI, pri Vatre 
zvrchovanosti. 16. júla o 19.00 hod.

Na tomto mieste sa stretneme už po desiatykrát, keď prvé stretnu-
tie sa konalo pri príležitosti odhalenia symbolu Slovenska – dvojkrí-
ža 2. septembra 2000.
Na vašu účasť 16. júla t.r. sa tešia organizátori: Obecný úrad v Lad-
coch, ĽS-HZDS a SNS.
Účinkuje dychová hudba Ladčanka.

Ako sme už v minulom 
čísle Ladeckých zvestí 
uviedli, konalo sa 18. mar-
ca t.r. v Múzeu SNP v Ban-
skej Bystrici slávnostné 
zasadanie Hnutia vypále-
ných obcí Slovenska. Na 
zasadaní odovzdal minis-
ter obrany Jaroslav Baška 
pamätnú medailu aj obci 
Ladce. Na obrázkoch je 
pamätná medaila a osved-
čenie k nej.

Voľby poslancov Národnej rady SR
Podrobné informácie k voľ-
bám poslancov Národnej 
rady SR dostal každý vo-
lič. Súčasťou informácií je aj 
zoznam politických strán a 
hnutí s menami kandidátov 
na poslancov týchto politic-
kých subjektov. 
Uverejňujeme preto iba po-
drobnosti – informácie tý-
kajúce sa lokálnych – lad-
čianskych podmienok:
VOĽBY SA KONAJÚ 12. 
JÚNA 2010 OD 7.00 – 22.00 
hodiny
Okrsky – volebné miestnosti:

č. 1– Dom kultúry  (volia 
občania z ulíc Záhradná, 
Cementárska a Ulica Janka 
Kráľa)
č. 2 – Základná škola  (ob-
čania z ulíc Hviezdoslavova 
s domami č. 1 – 121, Ľudo-
víta Štúra, Pavla Koyša, Jána 
Kollára, Kukučínova a Váž-
ska)
č. 3 – OB Tunežice – voli-
či z Hviezdoslavovej ulice 
(122 – 137) z Ladiec, Hviez-
doslavovej, Podjavorinskej, 
Tajovského, Kalinčiaka a 
Bottovej ulice.
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Obecné zastupi-
teľstvo v máji
Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom zasadaní 19. mája t.r. v 
prvom bode rokovania zami-
etlo žiadosť PM TEAM Ladce 
o sponzorský príspevok pre 
rok 2010 vo výške 1 000 €. 
Obec nemôže prispieť tak vy-
sokou čiastkou. Finančná ko-
misia určí primeranú výšku 
príspevku. Poslanci schváli-
li bezplatný prenájom veľkej 
sály DK pre Materské cent-
rum MIMČO. Zastupiteľstvo 
schválilo úhradu nákladov na 
školenie opatrovateliek, ktoré 
musia absolvovať na základe 
zákona. Podmienkou príspe-
vku je, že úspešne ukončia 
záverečnú skúšku a zostanú 
pracovať pre obec Ladce. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie návrh Všeobec-
ne záväzného nariadenia o 
vyhlásení referenda, uprave-
ného v súlade s novelou zá-
kona o obecnom zriadení. 
Potom poslanci vzali na ve-
domie prehľad o čerpaní roz-
počtu za 1. štvrťrok 2010 a 
schválili návrh na úpravu roz-
počtu obce. Rovnako zobrali 
na vedomie návrh nájomnej 
zmluvy OSBD Považská Bys-
trica o prenájme priestorov 
pre hasičskú zbrojnicu a od-
poručilo konzultovať tento 
návrh s právnikom. Poslan-
ci schválili zmenu člena vý-
berovej komisie. Ing. A. Čer-
notovú nahradí Bc. S. Sura-
nová. Obecné zastupiteľstvo 
jednomyseľne schválilo zme-
nu stránkových dní pre ve-
rejnosť. V utorok a vo štvrtok 
bude obecný úrad zatvorený. 
Vybavovať sa budú iba neod-
kladné záležitosti (napr. po-
hreb). Zavedenie dvoch ne-
stránkových dní si vyžiadal 
veľký nárast administratív-
nej práce jednotlivých refe-
rentov. Opatrenie nadobúda 
platnosť od 1. júna 2010.

Ing. arch. Ján Remo

Ukladanie stavebného odpadu
V dňoch 9. a 27. apríla t.r. vykonala Slovenská inšpek-
cia životného prostredia zo Žiliny kontrolu odpadového 
hospodárstva v našej obci. Okrem iného vykonali kont-
rolu divokých skládok, pričom kontrolovali i priestor pri 
Váhu v lokalite „U brvna“. Zistili, že v tomto priestore 
sa nelegálne ukladá stavebný odpad, ale naviac premie-
šaný s iným nebezpečným odpadom, ako sú plasty, az-
bestovocementová krytina a pod. 
Na základe tohto zistenia nariadili obci prijať také opa-
trenia, ktoré by zabránili ďalšie ukladanie tohto odpa-
du a tiež zistiť – vypátrať pôvodcu už uloženého odpadu. 
Obecný úrad písomne vyzval Policajný zbor SR, aby v 
danej lokalite hliadkoval, prípadne našiel pôvodcu už 
uloženého odpadu. Zistení pôvodcovia budú potresta-
ní vysokými pokutami. Týmto opatrením však občania 
stratili možnosť ukladať výkopovú zeminu a neškodný 
stavebný odpad (betón, tehly a pod.) v dostupnej loka-
lite zdarma. 
Ukladanie stavebného odpadu v súlade so zákonom je 
možné nasledovným spôsobom:
1. Drobný stavebný odpad v množstve do 1 m3/osobu a 
rok, ktorý vzniká pri drobných stavebných úpravách ale-
bo výmene škridly, oprave fasády, výmene okien, pod-
láh, obkladov, kuchynských liniek a pod. možno uložiť 
na požiadanie v zbernom dvore. 
2. Stavebný odpad presahujúci 1 m3/osobu a rok, teda 
vzniknutý z asanácií celých domov ako i výkopové ze-
miny zo základov a pivníc musí firma alebo fyzická oso-
ba vykonávajúca tieto práce uložiť na skládku odpadu v 
Dubnici nad Váhom – na úložisko Luštek alebo Liesko-
vec na vlastné náklady. 

Ing. arch. Ján Remo

16. apríl – deň narcisov
V piatok, 16. apríla sa už 
po štrnástykrát uskutočni-
la zbierka Ligy proti rakovi-
ne s názvom Deň narcisov. 
V našej obci sa táto zbier-
ka konala prvýkrát a zapo-
jili sa do nej dobrovoľní-
ci i obyvatelia, ktorí svojím 
príspevkom podporili cho-
rých. 
Zbierka sa začala v areáli ZŠ 
rozhlasovou reláciou, v kto-
rej sa žiaci dozvedeli o his-
tórii Dňa narcisov, o sym-
bole tejto zbierky a mož-
nostiach pomoci. Označe-
ní dobrovoľníci potom de-
ťom za ľubovoľný príspevok 
pripli kvietok narcisu. 
O 9:00 hod. sa dobrovoľ-

níci presunuli na križovat-
ku k novinovému stánku a 
každého, kto prispel, obda-
rovali narcisom. 
Na celý priebeh zbierky do-
hliadali zodpovední dobro-
voľníci J. Gabková, Mgr. M. 
Bednáriková a Š. Adamco-
vá, ktoré touto cestou ďaku-
jú aj ochotným žiačkam 8. a 
9. ročníka Miške Dolinko-
vej, Lucke Kalusovej, Saške 
Majtánovej a Sabinke Šte-
fulovej. 
Spoločne sa nám podarilo 
vyzbierať424,50 €.
Poďakovanie patrí aj všet-
kým obyvateľom Ladiec, 
ktorí prispeli na dobrú vec. 
Tešíme sa opäť o rok.

Narodené deti:
Thobias Kováč

Rebeka Filiačová
Sofia Chaláňová

Tešíme sa novému prírastku v 
obci. Deťom želáme zdravie a 
šťastné detstvo. Rodičom radosť 

zo svojich potomkov. 

Zomreli:
Ján Mackura (76)

Anton Chleban (70)
Jozef Bednárik (77)
Emília Račková (87)
Paulína Rácová (83)

Emil Peterka (85)
Marian Cibiček – vyhlásený za 

mŕtveho

Všetci smútime nad stratou 
našich spoluobčanov. Pozosta-

lým vyslovujeme sústrasť. 

Jubileá

90 rokov
oslávi 16. júna Anna Turzová

85 rokov
sa dožíva 29. júla Anna Češko-

vá

80 rokov
7. júna – Pavol Jesenský

15. júna – Ladislav Černota
25. júna – Vincencia Koyšová

28. júna – Emília Eliášová
25. júla – Anna Piatriková

Všetkým jubilantom zo srdca 
prajeme zdravie a spokojnosť 

v ďalších rokoch života.

Od roku 1946 sa pri pomníku obe-
tiam druhej svetovej vojny koná 
pietna spomienka, ktorá je súčas-
ne pripomenutím si výročia naj-
strašnejšej vojny v dejinách ľud-
stva. Asi k päťdesiatim občanom 
prehovoril 30. apríla starosta obce 
Ing. arch. Ján Remo. Zástupcovia 
obecného úradu a organizácie Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov položili k pomníku 
vence. Slávnostný ráz podujatia, 
ako každoročne, pomáhala vytvo-
riť dychová hudba Ladčanka. 

65. výročie 
oslobodenia



Modernizácia železnice sa blíži
Ako sme už informova-
li v minulom čísle La-
deckých zvestí, Železni-
ce Slovenskej republi-
ky začali modernizovať 
trať medzi Trenčianskou 
Teplou a Belušou.
Vyše dvadsaťkilometrový 
úsek pri prerábke na tra-
ťovú  rýchlosť do 160 ki-
lometrov za hodinu si vy-
žiada 290 miliónov eur. 
Železnice Slovenskej re-
publiky zároveň s týmto 
úsekom renovujú od mi-
nulého roka trať medzi 
Novým Mestom nad Vá-
hom a Zlatovcami pred 
Trenčínom, kde budu-
jú tunel popod Turecký 
vrch. 
Úsek od Nového Mesta 
pred Púchov by mal byť 
dokončený v roku 2014. 
Slovensko tak bude mať 
160 kilometrov zmoder-
nizovanej trate na trase 
Bratislava – Košice. 
Ešte sa nezačalo pracovať 
na tretej z piatich etáp cez 
mesto Trenčín. 
Modernizovaná etapa s 
názvom Veľký Trenčín 
od Zlatoviec po Trenči-
ansku Teplú si vyžiada 
v meste asanáciu desia-
tok domov aj letnej pla-

várne. Trasovanie želez-
nice mimo mesta by pri-
nieslo ďalšie enviromen-
tálne problémy a zdrža-
nia a začiatok výstavby by 
sa posunul na rok 2016. 
Modernizácia trate si vy-
žaduje jej úpravu, rekon-
štrukciu mostov a želez-
ničných staníc, ale aj vy-
budovanie mimoúrovňo-
vých križovaní. 
V štvrtej etape budú ob-
novené železničné sta-
nice Trenčianska Teplá a 
Dubnica nad Váhom ako 
aj medzistaničné úseky 
Trenčianska Teplá – Dub-
nica nad Váhom a Dub-
nica nad Váhom – Ilava. 
Piata etapa počíta s mo-
dernizáciou staníc Ilava a 
Ladce a tiež medzistanič-
ných úsekov Ilava – Lad-
ce a Ladce – Beluša. 
Zákazku na štvrtú a pi-
atu etapu modernizá-
cie železničného úseku 
Trenčianska Teplá – Ila-
va – Beluša získalo Zdru-
ženie ŽSR – Beluša, vede-
né spoločnosťou Strabag, 
s.r.o., Bratislava. Dodá-
vateľ prác uspel vo verej-
nej súťaži spomedzi troch 
doručených ponúk.

Hodový víkend

Kultúrna komisia Obecného zastupiteľstva v Lad-
coch pripravuje pre všetkých občanov a hostí

Kultúrno-zábavný a športový víkend
24. júla t.r. (sobota) 

Futbalový turnaj „Memoriál Pavla Petríka“ (účasť 
Ilava, Košeca, Beluša, Ladce).

Tanečnú zábavu v Dome kultúry.
25. júla t.r. (nedeľa)

Atraktívny program pre dospelých a deti. Medzii-
ným dychovka Ladčanka, folková skupina PIGI, 
prehliadka amatérskych filmov Ladčanov o Ladcoch 

a iné. 

Ladčianske kultúrne aktivity 

Otvorili máju bránu
Ladčania už po tretíkrát privítali máj tradičným podujatím s ná-
zvom Otvára sa máju brána. Akcia, ktorú usporiadala kultúrna 
komisia obce, zaznamenala úspech u mladých i starších obyva-
teľov. Každý, bez ohľadu na vek, si prišiel na svoje. Návštevníci sa 
mohli zdarma občerstviť gulášom a započúvať sa do tónov dy-
chovky Ladčanka, zatancovať si spolu s folklórnym súborom Váh 
alebo pri hudobnej skupine Orin. Deti mali k dispozícii trampo-
línu na skákanie a nafukovacie balóny. Počas podujatia prebieha-
li súťaže, ktoré boli ocenené drobnosťami, ale aj vstupenkami na 
večernú Prvomájovú veselicu v Dome kultúry, kde sa do rána za-
bávali ľudia nielen z Ladiec, ale aj blízkeho okolia. Gratulujeme 
Martinovi Mosorjakovi, ktorý skončil na popredných priečkach 
vo všetkých disciplínach.

Nie nadarmo sa hovorí, že 
„matka“ je ten najkrajší titul, 
aký môže žena získať. Tomu-
to dňu by sa mala venovať na-
jväčšia pozornosť zo všetkých 
sviatkov. Nie každá žena má to 
šťastie byť matkou, milujúcou 
a obetavou, ktorá prinesie na 
svet nový život. Práve v tých-
to chvíľach máme príležitosť 
poďakovať svojim mamám za 
všetko, čo pre nás urobili. Sta-
čí, ak im venujeme malý kvie-
tok alebo úprimne vyjadríme 
city, či už s piesňou alebo bás-
ničkou. Toto sa potvrdilo aj na 
nedeľnom stretnutí detí s mat-
kami a babičkami. Pred plnou 

Sála Domu kultúry patrila matkám
sálou Domu kultúry v Ladcoch 
vystúpili deti z materskej a zá-
kladnej školy so svojím boha-
tým programom. Po úvodnej 
básni z pera rodáka Pavla Koyša 
prevzal slovo predseda kultúr-
nej komisie Marián Justh a sta-
rosta obce Ing. arch. Ján Remo, 
ktorí vo svojich príhovoroch 
poďakovali všetkým matkám. 
Úcta sa vzdávala nielen slovom, 
tancom, spevom, ale aj precíte-
nými tónmi harmonikára Mar-
tina Jáňu. Dúfame, že sa pripra-
vený program všetkým páčil a 
veríme, že sa v takomto hojnom 
počte stretneme opäť o rok.

Dáša Illyová
V programe ku Dňu matiek sa páčil program oboch ladčianskych 
škôl. So žiakmi Základnej školy, jej druhákmi nacvičila pekné reci-
tačno-hudobné pásmo p. uč. Balážová. Naň naviazali žiaci vyšších 
ročníkov pod vedením p. uč. Novákovej slovom, básňou i hrou na 
flaute. Na záver odovzdali deti svojim matkám kvety. Pekný pro-
gram s vďakou kvitovali dojatí rodičia.  



ULICA, V KTOREJ BÝVAM

Ulica Janka Kráľa

Záhradná Ulica

Cementárska Ulica

Do tohto čísla Ladeckých zvestí sme zaradili ulice Cementár-
ska, Záhradná a Janka Kráľa. Sú to ulice, ktoré vznikali a roz-
víjali sa za ostatných 120 rokov, teda sú akýmisi svedkami za-
loženia a postupného rastu cementárne. Je tu síce z tohto po-
hľadu niekoľko historických budov, ale takmer celý rozvoj by-
tovej a inej výstavby sa odohral za obdobie po roku 1950.

Názov dostala ulica v roku 1993. Predtým sa vymenilo niekoľko 
názvov, medzi nimi aj Hitlerova ulica. Tento názov sa v štyridsi-
atych rokoch stal predmetom sporu medzi cementárňou (s ná-
zvom nesúhlasili) a miestnymi funkcionármi HSĽS, ktorí názov 
presadzovali. Spor skončil kompromisom: Hitlerova ulica bola 
iba po železničný prejazd, teda cementáreň už nie. 
Medzi najstaršie budovy patrili robotnícke kolónie (1893 a 1895), 
ktoré postavila cementáreň najmä pre cudzích robotníkov (Poli-
aci, Česi, Slovinci). V roku 1895 sa postavila tzv. kantína (Pod 
gaštanmi), v ktorej bol hostinec a od roku 1922 aj jedno z prvých 
kín na Považí. Na tejto ulici bola i četnícka stanica (1920) a hos-
tinec Majerovský – stredisko ochotníckeho divadla i politických 
schôdzí. Dominantou ulice bol a je Lúčkovský potok (regulova-
ný 1930) a lipová alej z roku 1940. Súčasťou Cementárskej ulice 
je aj pošta a železničná stanica. Ulica končí železničnou traťou.

Ulica nesie názov slovenského básnika a 
revolucionára Janka Kráľa (1822 – 1876). 
V rokoch revolúcie 1848 – 1949 bol väzne-
ný. Z jeho diela sú známe najmä balady 
(Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, 
Zverbovaný a ďalšie). 
Vo vojenskej mape z polovice 19. storo-
čia je síce v Horných Ladcoch vyznačený 
mlyn, ale vznik Horných Ladiec – teda uli-

ce Janka Kráľa je veľmi úzko zviazaný so vznikom cementárne. 
V súčasnosti je Ulica Janka Kráľa časť Ladiec od cementárne, 
Horné Ladce a časť do Podhoria. 
Výstavba sa uskutočnila najmä v dvadsiatych rokoch a potom v 
druhej polovici 20. storočia. 
Krajinné pozadie tvorí lom cementárne Butkov (765 m n. m.) ot-
vorený v roku 1888, teda rok pred začatím výstavby cementárne. 
Z historického hľadiska sú tu praveké ná-
lezy žiarových hrobov, ktoré v tridsiatych 
rokoch objavili pri regulácii Lúčkovského 
potoka. Z novodobých dejín je to tragická 
udalosť – vypálenie 34 budov v Horných 
Ladcoch (1945).
Dominantu Horných Ladiec tvorí najmä 
kaplnka Povýšenia sv. Kríža (1946) a štý-
lová zvonica (1997). V roku 2000 postavili 
na Skalke štátny symbol – dvojkríž.

Väčšinu tejto ulice tvorí 
nová výstavba bytoviek 
(šesťdesiate až osemdesia-
te roky). Medzi staršie stav-
by patrí „Pauera dom“, dve 
budovy bývalého obecného 
úradu (1927 – 28) postave-
né ako byty pre vedenie ce-
mentárne. 
Z historického hľadiska tre-
ba pripomenúť, že tu stála 
vápenka (1910), píla (1914). 
Svoju najrannejšiu históriu 
tu začal písať futbal. Ihrisko 
postavené v roku 1932 (dva 
roky sa hralo pri Váhu) a 

ďalšie ihrisko postavené sú-
bežne so železnicou (1938) 
a napokon nové – dnešné 
ihrisko postavené za kultúr-
nym domom a s novou tri-
búnou postavenou v roku 
2004.
Pre túto časť obce je charak-
teristické množstvo zelene, 
čo v roku 1993 inšpirovalo 
funkcionárov obce pre ná-
zov ulice na Záhradná.

V budúcom čísle seri-
ál pokračuje. Na rade je 
Ulica Hviezdoslavova.



Odviate časom

Od nepamäti túžil človek po voľ-
nom pohybe, zaletieť si ako vták 
do iných krajov, aby si rozšíril 
svoj obzor poznania. 
Mnohí súčasníci si nedokážu 
predstaviť, aké to bolo v minulos-
ti. Vráťme sa o niekoľko desaťro-
čí či storočí naspäť. 
Už v dobách vytvárania sa Ilav-
skej kotliny (od Púchova po Opa-
tovú), viedla po oboch stranách 
Váhu náhradná Jantárová ob-
chodná cesta. 
Jej hlavná trasa viedla údolím 
rieky Morava a spájala vyspe-
lejšie oblasti pri Baltickom mori 
s oblasťami pri Stredozemnom 
mori. 
Prepojenie do Ilavskej kotliny 
bolo cez priesmyky Bielych Kar-
pát a Javoriny. Ďalej dolina-
mi ľavobrežných prítokov Váhu 
viedli odbočky tejto obchodnej 
cesty do vnútrozemia našej kra-
jiny. 
Obchodníci po celej trase svo-
jej cesty obchodovali s miestnym 
obyvateľstvom zväčša výmen-
ným spôsobom. 
Stav a zjazdnosť vtedajších ciest 
nemožno porovnávať s cestami, 
aké poznáme dnes, lebo Váh čas-
to menil svoje koryto a obchodní-
ci niektoré úseky museli prekoná-
vať iba s veľkou námahou.  
Popri tom sa po krajine potulo-
vali rôzne skupiny dobrodruhov 
zameriavajúcich sa na prepadá-
vanie a lúpeže. 
Zemepán, cez ktorého územie 
obchodníci prechádzali, zabez-
pečoval určitú ochranu, za čo si 
vyberal poplatok – mýto. Takým-
to miestom na vyberanie mýta 
bolo pravdepodobne Tunežické 
hradište. Terasa pod hradom ku 
brehu Váhu bola asi päťsto met-
rov. 
Postupným vytváraním osád – 
budúcich dedín – na terasách a 
naplaveninách začali osadní-
ci tieto premieňať na polia. Boli 
pripútaní k pôde, aby si dorobi-
li produkty pre obživu svojich ro-
dín, takže nemali dôvod, aby ces-

Minulosť cestovania
tovali. Cestovali najviac do su-
sednej dediny. Ku svojim doro-
beným plodinám potrebovali iba 
soľ. Túto kupovali od obchodníka 
v kušoch – zvánoch – a vystačila 
im na dlho. Na oblečenie na svi-
atočné dni si kupovali jemnejšie 
látky na jarmokoch, ktoré sa pra-
videlne konali v Ilave. Na jarmok 
odvádzali na predaj dochované 
domáce zviera, aby si za utŕžené 
peniaze zasa nakúpili pre seba. 
Nábožensky založení ľudia ok-
rem pravidelných návštev boho-
služieb vo farskom kostole sa as-
poň raz za rok zúčastnili ešte na 
púti v Dubnici, aby si tam vypro-
sili požehnanie pre seba, svoju 
rodinu a malé hospodárstvo. 
Tí odvážnejší chodili aj do vzdia-
lenejších pútnických miest. 
Jedna z takýchto ciest viedla aj 
našim chotárom cez Martinkech 
vršok a Mojtín lesnými chodní-
kmi, cestami a dolinami - kto-
ré poznali skúsení sprievodcovia 
- až do Frývaldu (dnešná Rajec-
ká Lesná). Po tejto ceste putova-
li ešte v prvej polovici dvadsiate-
ho storočia, hoci bolo možné už 
cestovať vlakom, takéto putova-
nie bolo lacnejšie, zdravšie a na 
občerstvenie ku krajíčku chleba 
bol dobrý iba dúšok vody z hor-
skej studničky. 
Postupným spriemyselňovaním 
Považia bolo potrebné vybudo-
vať železnicu. To sa uskutočni-
lo v roku 1883, avšak ani potom 
sa osobná doprava ihneď neudo-
mácnila. Panstvo sa vozilo na 
kočiaroch do kúpeľov v Trenči-
anskych Tepliciach, alebo na ná-
vštevy svojim seberovným, kde 
pobudli vždy aj niekoľko dní, ba 
takýmto spôsobom cestovali aj 
do Prešporku, Pešti i Viedne. 
Takéto pomalé cestovanie najvi-
ac nepriaznivo pociťovali tí naj-
chudobnejší. Popri preprave ná-
kladov po železnici sa ešte aj v 
tridsiatych rokoch dvadsiate-
ho storočia prepravovalo drevo 
splavovaním po Váhu.

Víťazoslav Kalus, 2003

Informácia o hypotékach
Hypotéka je najčastejšia forma, ako si zabezpečiť 

bývanie. 
Keby existoval spôsob, ako vybrať najvýhodnejšiu 

bez vysokého preplatenia, zaujímalo by vás to???
Ak áno – informácie dostanete na tel. čísle 0911/651 

680 alebo 0903/463 732.

Stavba bytoviek finišuje

Dovoľujeme si Vás informovať, že 
naša spoločnosť MINDO, s.r.o. v tých-
to dňoch zahájila predaj bytov novo-
postavených bytových domov na Uli-
ci Záhradná. Všetky byty sú už zapísa-
né na listoch vlastníctva, čo znamená, 
že uzavretím kúpnej zmluvy sa stáva-
te majiteľom bytu! Kolaudácia oboch 
bytových domov bude v októbri tohto 

roku. Využite príležitosť a už tieto Vianoce môžete bývať v novom byte 
ešte za staré ceny! Naša spoločnosť Vám tiež ponúka možnosť prefinan-
covania kúpy bytu v banke. 
Pár slov k projektu. V oboch bytových domoch sa nachádza po 13 byto-
vých jednotiek s vlastným kúrením a výrobou teplej úžitkovej vody Tur-
bo – kotlom, čo ocení každý vzhľadom na rastúce ceny energií. Súčas-
ťou ceny bytu je jedna pivnica. Štandardom každého bytu sú laminátové 
podlahy, výber zo štyroch dekorov, kovové zárubne, fóliované dvere tiež 
s výberom zo štyroch dekorov, kúpeľňa a WC sú vybavené štandardnou 
sanitárnou technikou, použité sú keramické obklady a dlažby s možnos-
ťou výberu zo šiestich dekorov. 
Po uzavretí kúpnej zmluvy do konca mesiaca jún tohto roku však máte 
šancu vstúpiť do vzhľadu bytu a prispôsobiť ho svojím predstavám v 
jeho pôvodnej cene! Tiež môžete využiť našu časovo obmedzenú ponu-
ku a získať v tomto období zdarma žalúzie na okná a digitálnu televíziu!
Súčasťou bytových domov je aj 12 garáží vybavených výklopnou bránou, 
dvoj-zásuvkou na 220 V a svietidlami. Podlaha je liata – priemyselná. 
Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke, alebo nás telefonic-
ky kontaktujte. Na všetky Vaše otázky Vám veľmi radi odpovieme. Vyu-
žite osobné stretnutie s presným oboznámením sa s kúpnou zmluvou a 
podrobnosťami o vybavení bytu. 

Kontaktné údaje: MINDO, s.r.o.
Pribinove sady 29/17, Nová Dubnica

042/444 0513, 042/442 131
0905 626 773, 0918 880 747

www.mindo.sk
Ihneď prijmeme jedného zamestnanca (aj dôchodcu) ako vrátnika.

Problémy s biologickým odpadom
Povinnosť obcí brať od občanov 
biologicky rozložiteľné odpa-
dy a ukladať ich, odložil zákon 
na rok 2013. Dôvodom rozhod-
nutia je finančná náročnosť tej-
to činnosti. 
Obec by musela mať vybudo-
vané kompostovisko a zamest-
nať pracovníka, ktorý by sa o 
kompostovisko staral. V zá-
sade možno povedať, že zhro-
mažďovaním – koncentráciou 
tohto typu odpadu dochádza 
k enormnému nárastu problé-
mov, ktoré si už vyžadujú kva-
lifikované a technologicky ná-
ročné riešenie. 
Obec Ladce sa pokúšala odo-
berať tento odpad od občanov 
v zbernom dvore a v spoluprá-
ci s Roľníckym družstvom ho li-
kvidovať. Žiaľ, toto nakladanie 
nespĺňalo všetky technologické 
a hygienické náležitosti a obec 
musela túto činnosť ukončiť. 
Do roku 2013 bude potreb-
né vybudovať úložisko – kom-

postovisko tohto odpadu a za-
kúpiť potrebné strojné zariade-
nie na drvenie konárov a mani-
puláciu s masou biologického 
odpadu. 
Teda odteraz až do roku 2013 
zostane povinnosť na občano-
vi likvidovať si svoj biologicky 
rozložiteľný odpad (tráva, bu-
rina, lístie a konáre) vlastný-
mi silami formou malého kom-
postoviska doma – vo svojej zá-
hrade. Iba malé množstvo trá-
vy a burinu, napr. z cintorína, z 
hrobu a pod. bude možné ulo-
žiť v zbernom dvore do kontaj-
nera. 
Treba však povedať i to, že zá-
kon o odpadoch vo všeobecnos-
ti vo svojich ustanoveniach ho-
vorí, čo sa nesmie, ale nehovorí, 
ako sa to má robiť a z akých 
zdrojov sa majú finančne ná-
ročné a zákonom vyžadované 
ustanovenia vykonávať. 

Ing. arch. Ján Remo



Rybári majú nový výbor
21. februára 2010 v KD v 
Košeci na VČS hodnotili 
rybári Obvodnej organi-
zácie SRZ Ilava výsledky 
svojej práce za uplynu-
lý rok 2009 s konštato-
vaním, že všetky pláno-
vané úlohy boli splne-
né. Samotné výsledky už 
boli zverejnené v pred-
chádzajúcich číslach LZ. 
V tomto roku sa skonči-
lo 4 – ročné volebné ob-
dobie, preto bol na VČS 
zvolený nový výbor Ob-
vodnej organizácie SRZ 
č. 3 Ilava v zložení:
Kvasnica Libor, predseda 
(Ladce)
Novosád Ladislav, pod-
predseda (Podvažie)
Ing. Šedík Jozef, tajomník 
(Nová Dubnica)
Opát Anton, hospodár 
(Košeca)
Ištvánik Bohumil, brig. 
činnosť (Ladce)
Petrek Štefan, práca s 
mládežou (Ilava)
Mgr. Kurus Jozef, kultúr-
na činnosť (Košeca)
Šebo Otto, kontr. rev. ko-
misia (Ilava)

Poďakovali odstupujú-
cim členom výboru, oso-
bitne Jánovi Slobodovi, 
ktorý viedol organizáciu 
dlhé roky na vysokej od-
bornej úrovni. Jeho práca 
bola ocenená najvyšším 
vyznamenaním „Čest-
ný člen Rady SRZ Žilina“. 
Ďalej poďakovali Jozefovi 
Faturovi za dobrú spolu-
prácu vo výbore a bol od-
menený vyznamenaním 
„Čestný člen MsO-SRZ 
Dubnica n/V“. Nový vý-
bor im praje do ďalších 
rokov veľa zdravia, poho-
dy a krásne chvíle stráve-
né na rybačke a teší sa na 
ďalšiu spoluprácu. 
Teraz má organizácia 312 
dospelých členov, 52 detí 
od 6 do 14 rokov a 3 deti 
do 6 rokov. 
V jarnom období roku 
2010 odpracovali 1 176 
brigádnických hodín. 
Boli to práce na úprave 
rybníkov Tunežice, Ilava 
a Dúlov. Na potokoch v 
Košeci, Ilave a Mikušov-
ciach. 

Libor Kvasnica

Materské  centrum MIMČO informuje
Materské centrum MIMČO v Ladcoch bude cez letné prázdni-
ny zatvorené. Naďalej bude v prevádzke pravidelné pondelňajšie 
cvičenie Pilates o 18.00 hodine. 
Nová sezóna sa otvorí v septembri, kde záujemcov opäť čaká ta-
nečný krúžok pre najmenšie deti (jedenkrát v týždni), cvičenie 
Pilatesu (2-krát), tvorivé dielne, kultúrne programy.
O nových otváracích hodinách a o podrobnostiach v otázkach 
programu sa dozviete v miestnom rozhlase, na stránkach Ladec-
kých zvestí a na plagátikoch. 
Únia materských centier organizovala verejnú zbierku „Ďaku-
jem Ti, že si mama“, do ktorej sa zapojilo aj naše MIMČO. Výnos 
z tejto zbierky sa použije na činnosť materského centra. 
Spokojnosť je s návštevou centra, ktorá sa zlepšila. Pravdaže, pri-
vítame aj ďalšie mamičky s deťmi – nové členky. Príďte si vyme-
niť skúsenosti pri výchove detí i ponúknuť recept na koláč, za-
hrať sa s ostatnými deťmi, skrátka – stráviť príjemné a užitočné 
chvíle v centre. 
Na narodeniny MC MIMČO v spolupráci s Farou Košeca divadi-
elko MAKILE pripravilo pre deti zábavné predstavenie, kresťan-
ská kapela KARMEL zahrala a zapojila deti do súťaže, v ktorej 
odpovedali na otázky. Na záver si deti zaspievali a zatancovali.

Tradičné májové preteky
Dňa 1. mája 2010 ukončili krúžky mladých rybárov 
svoju činnosť pretekmi v love rýb udicou na štrko-
visku v Ilave. 
Pretekov sa zúčastnilo 41 detí vo veku 5 až 14 rokov. Od-
menení boli všetci pretekári vecnými cenami. Za priaznivé-
ho počasia sa ulovilo 126 kaprov, 1 karas, 1 pleskáč vysoký 
a 1 červenica. Na popredných miestach sa umiestnili: 1. Še-
bek Patrik 614 bodov (Ladce), 2. Barninec Michal 543 bo-
dov (Ladce), 3. Andrisík Martin 491 bodov (Ilava), 4. Prav-
da Samuel 350 bodov (Ladce), 5. Andrisík Patrik 333 bodov 
(Ilava), 6. Košecký Oliver 278 bodov (Ilava), 7. Letko Ma-
túš 277 bodov (Ladce), 8. Tupý Norbert 272 bodov (Ladce).
Z dievčat: 1. Ďurašková Veronika 208 bodov (Klobušice), 
2. Borovská Nikola 119 bodov (Klobušice), 3. Vráblová Ro-
mana 114 bodov (Dubnica n/V).
Dňa 9. mája 2010 sa na VN Tunežice uskutočnili preteky v 
love rýb udicou dospelých. Za upršaného počasia sa prete-
kov zúčastnilo 122 pretekárov. I napriek tomu, že sa ulovi-
lo iba 16 kaprov boli preteky na vysokej spoločenskej úrov-
ni. Na svoje si prišli milovníci dobrého gulášu a pečených 
pstruhov. 

Umiestnenia: 1. Král Branislav 129 bodov (Ladce), 2. 
Hajdúch Michal 116 bodov (Púchov), 3. Juríček Vladislav 
64 bodov (Klobušice), 4. Zápalka Vladimír 61 bodov (Lad-
ce), 5. Bielik Martin 60 bodov (Ladce), 6. Kuman Milan 59 
bodov (Ladce), 7. Kučera Bohuš 59 bodov (Prejta), 8. Budi-
ač Roman 58 bodov (Mikušovce), 9. Gajdošík František 55 
bodov (Ladce), 10. Zápalka Jozef 52 bodov (Ladce).

Libor Kvasnica

V roku 2010 štyri turistické akcie
Združenie technických 
a športových činností 
v Ladcoch – jeho turis-
tický oddiel –  aj v roku 
2010 plánuje okrem 
menších podujatí štyri 
väčšie akcie. 
V júni 2010 to bude zá-
jazd a prehliadka Moj-
tínskych jaskýň, v júli 

zájazd do Veľkej Fat-
ry – Gaderskej doliny. V 
ďalšom zájazde v augus-
te 2010 navštívia Besky-
dy a v septembri tradič-
ný záverečný zájazd do 
Vysokých Tatier s výstu-
pom na Baranec.

Ing. Jozef Remo



Hodnotenie pestrej činnosti v učilišti

Po uplynutí tretieho štvrťroka školského roka 
zhodnotili v Odbornom učilišti v Ladcoch pe-
dagogickú činnosť, do ktorej harmonicky spa-
dá aj činnosť s učňami mimo vyučovacieho pro-
cesu.
V máji t.r. evidovali 172 žiakov (61 dievčat a 111 
chlapcov). Od začiatku roka školu opustili 5 žiaci (tra-
ja z toho boli vylúčení).
Do výchovného procesu už tradične patria súťaže 
zručnosti s celoslovenským rozsahom.
22. – 23. 3. 2010 sme zorganizovali súťaž zručnosti s 
medzinárodnou účasťou – učebný odbor Služby a do-
máce práce v Ladcoch. Zúčastnili sme sa so žiakmi na 
ďalších celoslovenských súťažiach zručnosti:
22. – 23. 4. učebný odbor Kuchár v Kremnici
23. – 24. 4. učebný odbor Stavebný zámočník v Pre-
šove
27. – 28. 4. učebný odbor Murár v Liptovskom Mikuláši

04. – 05. 5. učebný odbor 
Krajčírka v Kysuckom 
Novom Meste
13. – 14. 5. súťaž zručnos-
ti s medzinárodnou účas-
ťou v Žamberku (ČR)
17. – 18. 5. športové hry 
dievčat v Starej Ľubovni
V rámci projektu Come-
nius vycestovali v dňoch 
11. – 17. 4. 2010 jedená-
sti žiaci a piati pedago-
gickí zamestnanci na pra-
covný týždeň do nemec-
kého Waiblingenu. Tam 
sa vo Villingen-Schwen-
ningen realizovala stav-
ba vŕbového pavilónu v 
rámci medzinárodnej zá-
hradníckej výstavy. Ten-

to projekt bude pokračo-
vať na jeseň 2010 v Kelči 
– Čechy, na jar 2011 u nás 
v Ladcoch a v lete 2011 
bude ukončený v Baji – 
Maďarsko. 
Ďalších päť žiakov a dvaja 
pedagogickí zamestnanci 
sa zúčastnili Chórprojek-
tu – taktiež v nemeckom 
Waiblingene od 18. do 
25.4.2010.
Z nemeckého Waiblinge-
nu prišli k nám od 2.do 
8. mája 7 žiaci a 2 peda-
gogickí zamestnanci, aby 
realizovali spoločný pro-
jekt s našimi zámočník-
mi. Výsledný produkt – 
informačné tabule.

Spevom a hrou spájali národy
Aj v našej spoločnosti existu-
je množstvo predsudkov voči 
určitým národom a národ-
nostiam. Politici i mnoho z 
nás sa síce snažia o medzi-
národné zbližovanie, ale čas-
to to skončí na úrovni slov. 
Deti z OUI Ladce sú však 
deťmi činu a počas uplynu-
lých týždňov „prekročili hra-
nice“ hneď niekoľkokrát. 
Počas jedného aprílového 
týždňa sa žiaci a vychová-
vatelia z OUI Ladce stret-
li v nemeckom Waiblingene, 
kde spolu s deťmi zo Srbska, 
Maďarska, Poľska, Chorvát-
ska a hosťujúceho Nemec-
ka pracovali na spoločnom 
projekte „Chorprojekt“. De-
jiskom spevu a vzájomného 
spoznávania sa stala škola 
BBW Waiblingen. Triedami 
zneli latinské kánony i tóny 
národných piesní. Odborný 
dozor nad hudobným nácvi-
kom mal nemecký hudobný 
pedagóg F. Rebitschek – au-

tor hlavnej piesne vyjadruj-
úcej motto projektu – Quod-
libet fur Europe ako oslava 
tohto stretnutia. Okrem prá-
ce na spoločnom programe 
sa deti i vedúci skupín vzá-
jomne spoznávali cez pre-
zentovanie národných kul-
túr i kuchýň (deti z Ladiec 
zaujali zabíjačkovými špeci-
alitami a syrovými pochúť-
kami). Takmer letné počasie 
prialo množstvu výletom v 
okolí mesta. 
Hoci  deti pochádzajú zo 
špeciálnych škôl, akékoľvek 
obmedzenia (v jazykovej či 
ľudskej rovine) potlačila sila 
nosnej myšlienky – dokázať 
pracovať na dobrej veci spo-
ločne. Uslzené oči pri lúče-
ní a množstvo zážitkov sved-
čia o tom, že hranice medzi 
zúčastnenými národmi boli 
prekonané nielen na hranič-
ných priechodoch, ale aj v 
detských srdiečkach a mysli-
ach.                 Jana Novotná

Geografická olympiáda
Dňa 25. marca t.r. sa v No-
vom Meste nad Váhom 
uskutočnila krajská geo-
grafická olympiáda. Našu 
Základnú školu reprezen-
toval deviatak Michal Ka-

lus. Umiestnil sa na výbor-
nom 4. mieste. Blahoželá-
me, ďakujeme a prajeme 
veľa úspechov na trenčian-
skom gymnáziu.

Deň Zeme v Základnej škole 
30. apríla si žiaci 2. stupňa 
pripomenuli Deň Zeme. 
Nakoľko naša ZŠ má envi-
romentálne zameranie, ži-
aci plnili rôzne aktivity z 
vedomostných a športovo-
zábavných disciplín. Sú-

ťaže a vedomosti najlep-
šie zvládli žiaci 7. roční-
ka. Vďaka patrí však aj de-
viatakom, ktorí túto akciu 
pre svojich mladších spo-
lužiakov pripravili.

Záverečné učňovské skúšky budú od 18. do 23. 
júna. Skladajú sa z písomnej časti, praktickej časti 
a ústnej skúšky. Dňa 23. júna odovzdajú úspešným 
žiakom výučné listy. Prijímacie konanie sa usku-
točnilo 10. mája 2010. Na základe vykonaných 
skúšok prijali do 1. ročníka 48 žiakov (11 murá-
rov, 5 zámočníkov, 5 stolárov, 9 služby a domáce 

práce, 5 záhradníkov, 13 kuchárov).



LADECKÉ ZVESTI
Spravodajca miestnej 
samosprávy v Ladcoch

XXII. ročník
číslo 3 – jún 2010

Redaktor: Branislav Lipták
Grafika: Matej Lipták
Vychádza vo firme 
BeeL s.r.o. , Púchov

Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov    

Z HISTÓRIE OBCEDo poslednej tretiny
Futbalové súťaže vstupujú do záve-
rečnej tretiny jarnej časti. 
Dospelí sa v 9 jarných zápasoch 
predstavili na domácej pôde 5- krát, 
3-krát zvíťazili, 2-krát prehrali. Von-
ku 2-krát remizovali a 2-krát preh-
rali. Ich celková jarná bilancia je 9 
zápasov - 3 víťazstvá, 2 remízy a 4 
prehry, 11 bodov a skóre 11:11. Po 
3-krát skórovali Martinka a Homér a 
po 1 góle pridali Majtán, Zábojník, 
Mar. Habánek, Kušík a E. Mrážik. V 
tabuľke po 25. kole im patrí 8. miesto 
s 31 bodmi a skóre 34:31. V tabuľke 
pravdy majú 2 mínusové body. Pre-
mieňanie šancí je i naďalej našou sla-
binou. V závere súťaže sa predstavia 
ešte 3-krát na domácej pôde a 2-krát 
vonku. K zabezpečeniu si účasti v 
budúcom ročníku V. ligy im postačí 
v posledných 5 kolách získať 4 body.
Jarná bilancia dorastencov je 10 zá-
pasov - 1 víťazstvo, 1 remíza a 8 pre-
hier pri skóre 3:26. V tabuľke po 25. 
kolách im s 13 bodmi a skóre 18:70 
patrí posledné 16. miesto. Veľkú ná-
dej na udržanie sa v súťaži v ich prí-

pade nevidíme. V porovnaní s mi-
nulými rokmi sa situácia v doras-
te zlepšila najmä v účasti na trénin-
goch a ich obsahu. Veríme, že časom 
sa prejaví aj práca trénera Petra Jaku-
ša. Naďalej zápasíme s nedostatkom 
hráčov tejto vekovej kategórie, keď 
až 5 hráčov máme na hosťovanie z 
Pruského, Beluše a Košece. Mužstvu 
naviac chýba vedúci, ktorý by ich do-
kázal pre futbal viac nadchnúť.
Jarná bilancia starších žiakov je 7 zá-
pasov - 2 víťazstvá, 4 remízy a 1 pre-
hra pri skóre 15:8. 
V tabuľke po 20. kolách im s 22 bod-
mi a skóre 44:58 patrí 9. miesto. Ak 
nepoľavia vo svojich výkonoch, toto 
umiestnenie bude pravdepodobne aj 
ich konečným.
Žiaci narodení v roku 1999 a mlad-
ší, sa učia futbalovému umeniu pod 
taktovkou Petra Martinku, Jozefa 
Váňa a Jaroslava Agafóna, ktorý im 
zároveň odovzdáva svoje dlhoročné 
trénerské skúsenosti získané pri vý-
chove mládeže v Dubnici.

Výsledky na jar 2010
Muži
M. Čausa – Ladce 3 : 2
Ladce – H. Poruba 2 : 0
Ladce – Kamenec 1 : 0
Ľuborča – Ladce 1 : 1
Ladce – Šimonovany 0 : 1
Nováky – Ladce 2 : 1
Ladce – V. Uherce 1 : 2
Ladce – Z. Kostoľany 2 : 1
V. Bielice – Ladce 1 : 1

Dorast
Ladce – N. Pravno 1 : 5
Dubodiel – Ladce 5 : 0
Kanianka – Ladce 2 : 0
Ladce – H. Sŕnie 1 : 2

Streženice – Ladce 0 : 0
Ladce – Drietoma 0 : 1
Lehota p. Vt. – Ladce 3 : 1
Ladce – Papradno 0 : 2
Nitr. Rudno – Ladce 0 : 5
Ladce – Košeca 2 : 1

Starší žiaci
Ladce  - Ilava 0 : 0
Udiča – Ladce 1 : 1
Ladce – Borčice 3 : 0
Stupné – Ladce 1 : 1
Ladce – Domaniža 2 : 2
Prečín – Ladce 3 : 2
Ladce – Bolešov 6 : 1

Ing. F. Gach

Európsky futbalový týždeň – radosť z hry
V nadväzovaní kontaktov medzi národmi pokračovalo OUI Ladce už v prvý májo-
vý pondelok. V rámci Európskeho futbalového týždňa sa deti z učilišťa stretli so ži-
akmi zo ZŠ Ladce a príjemným obohatením tímov bola účasť detí z nemeckej školy 
BBW Waiblingen. Chlapci tvorili pomiešané mužstvá, aby naplnili zmysel špeciál-
nej olympiády, ktorá spája zdravých ľudí s mentálne postihnutými. Tento tzv. uni-
fikovaný šport sa stal u nás veľmi obľúbeným a je ideálny na odstraňovanie pred-
sudkov, najmä u detí. Podobne ako vo Waiblingene, i na štadióne v Ladcoch nebo-
lo cítiť akékoľvek prekážky i upršané počasie sa na dobu trvania zápasu umúdrilo a 
hráčov pokropilo až v závere. Výsledok 15 : 7 dokazuje dynamický zápas, na ktoré-
ho správnosť a férovosť dohliadal rozhodca p. Martinka. 
O víťazstvo ale nikomu nešlo. Radosť z hry, nadšenie a elán, ale najmä schopnosť 
byť tímovým hráčom a ísť za spoločným cieľom úplne zatienila konečné skóre. 
Vďaka za to patrí S. Kretovi a vychovávateľom z OUI Ladce, Mgr. Struňákovi zo ZŠ 
Ladce, návšteve z Nemecka a TJ Cementárni Ladce za poskytnutie športového areá-
lu. Otázka detí po skončení zápasu, či sa bude hrať aj na budúci rok, je jasným sig-
nálom toho, že vynaložená snaha mala zmysel a splnila svoj účel. 

Jana Novotná

60 rokov od zrušenia kláštora
V tomto roku si pripomíname 60. výročie od drastického li-
kvidovania Kláštora a Misíjneho domu v Ladcoch. 
Rád milosrdných sestier vznikol v roku 1663 v Paríži a založil 
ho sv. Vincent z Pauly. Československá provincia bola založe-
ná v roku 1922 so sídlom v Nitre a potom v Trnave. 
V roku 1924 kúpili Kaštieľ v Ladcoch, v tom istom roku a v 
roku 1925 ho prebudovali a 28. júna 1925 splnomocnenec ge-
nerálneho dozoru Milosrdných sestier z Paríža, Juraj Tutz, bu-
dovu prevzal pre rád Milosrdných sestier sv. Vincenta z Pauly. 
Rozsah činnosti rôznych stredísk vedených z Ladiec bol veľký. 
V roku 1922 ich bolo 29, v roku 1933 už 48. Boli medzi nimi 
materské školy, meštianske školy, učiteľský ústav, detské do-
movy, domovy pre starých a chorých ľudí. Sestry pracovali 
v zdravotníctve v siedmich nemocniciach. V roku 1933 bolo 
v ráde 595 sestier. V Ladcoch bol i noviciát s 60 novickami 
(vedúca Olívia Paulská). V tom istom roku na čele bola vizitá-
torka Bernardína Soldánová, asistentkou Vincencia Olšavská 
a ekonómka Kajtána Patakyová. V samotných Ladcoch riad-
nych sestier bolo 34. 
V období rokov 1925 – 1950 má rád pre obec Ladce veľký vý-
znam. Nie sú to iba otázky náboženské,  ale aj kultúrne, škol-
ské, spoločenské a sociálne. Kláštor bol zrušený koncom au-
gusta 1950. Sestry museli opustiť kláštor, museli prestať pra-
covať v školstve, neskôr v rôznych ústavoch a v šesťdesiatych 
rokoch aj v niektorých zdravotníckych zariadeniach. 
Podobný osud stihol príslušníkov misíjneho domu, najmä pá-
tra Jána Hutyru, ktorý bol súčasne aj direktorom rádu sestier, 
ale museli odísť i ďalší: Orješek, Mihina, Krištín, Bela, Kapec, 
Kosnáč a všetci ostatní, ktorých osud bol v ďalších rokoch veľ-
mi dramatický.

Stolní tenisti skončili súťaž úspešne
Naši stolní tenisti nás 
úspešne reprezentovali v 
dvoch oblastných súťaži-
ach – v 5. a 6. lige. V roč-
níku 2009/2010 sa A druž-
stvo umiestnilo v piatej lige 
na druhom mieste, druž-
stvo B v šiestej lige na sied-
mom mieste.   
K podrobnostiam sa ešte 
vrátime pri otvorení nové-
ho ročníka. Dnes uverejňu-
jeme zoznam hráčov, ktorí 
nás v súťažiach reprezento-

vali (v zátvorke počet odo-
hratých zápasov hráča):
Letko Jozef (121), Popelka 
Viliam (100), Popelka An-
ton (98), Kalus Pavol (96), 
Letko Vladimír (92), Sňa-
hničan Miroslav (86), Mi-
chalcová Eva (86), Kvas-
nica Dušan (75), Hromek 
Vladimír (72), Štepanovič 
Filip (15), Hrehor Jozef (8), 
Gajdošík Peter (8) . Spolu 
odohrali 857 zápasov.

Budúce číslo La-
deckých Zvestí 
vyjde 6. augusta 

2010


