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ÚVOD 
  

Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne a zaoberalo sa otázkami 
týkajúcimi sa obce a občanov. Rozhodujúce uznesenia poslanci prijímali 
k finančným otázkam s ohľadom na finančnú a hospodársku krízu.  

Politický život jednotlivých strán a hnutí sa aktivizoval počas volieb 
a pri poriadaní kultúrno-spoločenských verejných podujatí. V troch voľbách – 
za nízkej účasti voličov sa zaujímali stanoviská skôr k osobnostiam ako 
k príslušnosti k politickým stranám.  

V roku 2009 sme zaznamenali značný pokrok vo výstavbe občanom 
prospešných stavieb, ktoré dosiahli finančne najvyšší náklad v histórii obce.  

Školy v obci pracovali podľa nových programov. Základná škola 
končila školský rok za veľmi nepriaznivých priestorových podmienok 
a naopak, nový školský rok začínala vo vynikajúcom školskom prostredí.  

V kultúrnej oblasti organizátori pripravili niekoľko sľubných podujatí. 
Zvýšenú aktivitu sme videli skôr pri prijímaní, ako pri tvorení kultúrnych 
hodnôt.  

Obchod a služby boli v roku 2009 porovnateľné s predchádzajúcim 
rokom – ich počet a kvalita sa nezmenili. Za povážlivý treba pokladať počet 
pohostinstiev, ktorý dosiahol stav, ktorý je v pomere na počet obyvateľov 
vysoký. 

Organizácie, ktoré postupne v obci zostali, pracovali na úrovni 
z predchádzajúceho obdobia, teda dobre. Dobrý štandard a zlepšenie bolo 
badať u Dobrovoľného hasičského zboru, u Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých i Materského centra MIMČO.  

Z výrobných podnikov Považská cementáreň, a.s. v hospodárskej 
kríze znížila výrobu, ostatné podniky sa udržali za cenu zníženia výroby.  

Vzhľadom na to, že obec v roku 2009 musela prijímať rôzne opatrenia, 
ktoré priniesla kríza, bol to rok úspešný, porovnateľný s predchádzajúcimi. 

 
 
 
                                                                 Branislav  L i p t á k 
                                                                        kronikár obce 
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 
 

 Demografický vývoj bol v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi stabilizovaný. Počet obyvateľov sa v podstate nemenil. 
 Počet obyvateľov k 31. decembru 2009 bol 2 612. 
 
 Z toho občanov nad 15 rokov       2 228 
 Detí do 15 rokov 384 
 Priemerný vek žijúcich občanov 38,48 roka 
 
 Delenie podľa pohlavia: 
 Deti do 15 rokov – dievčatá 201  
 chlapci 183  

 spolu        384 
 
Mládež od 15 - 18 rokov – dievčatá       43 
                                         chlapci           58 

 spolu           101 
 
 Dospelí –  ženy                                    1 093  
      muži                                     1 034 
 spolu 2 127   
   
 

Narodené deti 
 

 V roku 2009 sa narodilo 23 detí, z toho 13 dievčat a 10 chlapcov.  
 
Narodené deti:  
 
Martináková Liliana 

Uríčková Patrícia 

Šotkovský Lukáš 

Didek Denis 

Vedej Alex 

Žigová Ružena 

Habánková Žofia 

Strečko Tomáš 

Ragula Lukáš Ján 

Kušnier Milan 

Uríčková Nela 

Vigláš Maximilián 

Galanský Peter 

Šandorová Petronela 

Kušíková Tamara 

Pastieriková Nina 
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Gábelová Denisa 

Čechutyová Laura 

Fusková Martina 

Pachinger Teodor 

Lacková Kiara 

Durec Branislav 

Kubišová Sofia 

 
Zomreli 

 
 V roku 2009 zomrelo 23 občanov, z toho 10 mužov a 13 žien. 
Priemerný vek zomrelých bol 77 rokov. Najstarší občania, ktorí zomreli boli 
Natália Habánková (97) a Bernardína Horská (96 rokov). Najmladší František 
Markuš (52) a Ladislav Chovanec (60). 

 
Zomreli:  
 
Mária Melicherová (71) 

Helena Slobodová (73) 

Anton Zahradník (78) 

Ida Potočná (78) 

Antónia Miššíková (87) 

Anton Meliška (72) 

František Markuš (52) 

Jozef Rybár (71) 

Pavlína Letková (87) 

Ladislav Chovanec (60) 

Štefan Mosorjak (68) 

Rozália Eliášová (76) 

Viktória Burdejová (85) 

Pavlína Eliášová (79) 

Natália Habánková (97) 

Bernardína Horská (96) 

Jozef Češko (87) 

Irena Cahelová (82) 

František Melicher (74) 

Anna Zelíková (76) 

Antónia Peterková (82) 

Jozef Zajac (81) 

Jaroslav Ištók (58) 

 
 Všetci občania, ktorí zomreli v roku 2009, boli pochovaní na obecných 
cintorínoch v Ladcoch alebo v Tunežiciach.  
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OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Zasadania obecného 

zastupiteľstva  
január až december 

 
 Ďalej uvádzam najdôležitejšie rozhodnutia obecného zastupiteľstva na 
jeho pravidelných zasadaniach. Okrem uvedeného sa pravidelne zaoberali 
správami hlavného kontrolóra obce a správami ekonomiky.  
 Zasadania sa konali podľa v januári schváleného plánu za dobrej 
disciplinovanej účasti poslancov. Rovnako na dobrej úrovni bola aktivita 
členov zastupiteľstva, diskusia a vyslovovanie názorov na jednotlivé body 
rokovania. 

Podrobnejšie o všetkých zasadaniach sa môže čitateľ dozvedieť 
v jednotlivých číslach Ladeckých zvestí, kde sú informácie starostu obce 
o všetkých bodoch rokovaní. 

Dňa 7. januára 2009 poslanci okrem iného prerokovali a schválili 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach, ktoré platia pri prenajímaní 
bytov v nájomných bytoch. Schválili aj poplatok v knižnici za dospelých 
čitateľov 1 Eur a za detského 0,40 Eur. Súhlasili s poplatkom za 
prenajímanie vestibulu DK pre obchodné účely na 85 Eur za jeden deň. 

Februárové zasadanie malo bohatý program. Schválili nájomné 
Urbárskemu spoločenstvu a Lesnému družstvu za užívanie kancelárie v DK, 
zaoberali sa otázkou rozšírenia predajne AMV v budove Urbariátu. Potom 
prerokovali návrh navýšenia úveru v Dexia banke pre spolufinancovanie 
výstavby nájomného 16-bytového domu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zábezpeku Dexia banke za úver zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. Bytový nájomný dom sa financuje z troch zdrojov: 

- Štátny fond rozvoja bývania 482 832 Eur 
- Dotácia Ministerstva výstavby 197 112 Eur 
- Vlastné obecné peniaze 118 985 Eur. 

Cena stavby, ktorá sa bude splácať z nájomného je teda 798 929 Eur. 
Poslanci sa potom zaoberali výškou pohyblivého platu starostu (jeho časti). 
Pohyblivú časť znížili na 20 %. 
 Zasadanie 25. marca 2009 prerokovalo a schválilo tieto body 
rokovania: 
Schválili predaj pozemku Považskej vodárenskej spoločnosti pre postavenie 
prečerpávacej stanice k pripravovanému projektu kanalizácie. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní 
a úhrade za opatrovateľskú službu. Prerokovali návrh starostu na využitie 
programu Eurofondov na renováciu sídiel, z ktorého možno čerpať 
prostriedky na dlažbu a drobnú architektúru verejných priestranstiev. 
Poslanci schválili obmedzený rozsah projektu na 250 000 Eur. Na záver 
zasadania schválili finančnú pomoc Základnej škole v Ladcoch 2 073 Eur. 
 Dňa 22. apríla 2009 prerokovalo obecné zastupiteľstvo návrh na 
výmenu pozemkov s firmou Drevopal na vzájomný odpredaj a kúpu 
pozemkov, na ktorých je miestna komunikácia. Návrh schválili, rovnako ako 
i finančný príspevok Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na 
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usporiadanie športových hier (50 Eur). Starosta predložil návrh na projekt 
a žiadosť z Eurofondov na zberný dvor, nákup techniky. Poslanci 
s odvolaním sa na krízu návrh neschválili. 
 Zasadanie v máji 2009 prijalo správu o nutnosti zabezpečiť podpisy 
občanov na zmluvách o pripojení sa jednotlivých domácností na 
pripravovanú kanalizáciu a vodovod. Potom nasledovala informácia 
o komplexnej protipožiarnej kontrole na objektoch patriacich obci. Ukázalo 
sa, že najhoršia je elektroinštalácia na Dome kultúry. Obec sa zaviazala 
nedostatky odstrániť do konca septembra 2009. Predpokladané náklady boli 
cca 22 300 Eur (predpoklady potom zodpovedali približne skutočnosti).   
Poslanci ešte schválili opravu plochých striech na Dome kultúry, nátery 
a opravu klampiarskych prvkov na Dome kultúry. 
 V júni 2009 sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo týmito otázkami:  
Prerokovali a schválili žiadosť Urbariátu v Tunežiciach o bezplatnú možnosť 
používať garáž – požiarnu zbrojnicu v tejto časti obce. Vzhľadom na 
pretrvávajúce problémy s webovou stránkou obce bol za nového správcu 
schválený Jozef Majerov.  
Starosta obce informoval poslancov o predbežnom stave prihlasovania sa 
domácností na plánovaný vodovod a kanalizáciu. Súčasný stav (jún 2009) 
bolo 62 % prihlásených. Poslanci sa potom zaoberali investičným nákladom 
na výstavbu mosta k plánovanej výstavbe rodinných domov.  
Na záver rokovania schválili rozdelenie prebytkov hospodárenia obce za rok 
2008 takto: 10 % (11 233 Eur) na rezervný fond a zostatok 101 095 Eur na 
bežný účet obce.  
 Na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 9. septembra 2009 
schválili poslanci zásady využívania rezervného fondu obce, pričom stanovili 
4 109 Eur na splácanie úveru. Ďalej opäť prerokovali havarijný stav 
elektroinštalácie v Dome kultúry a rozhodli osloviť inú – lacnejšiu firmu ako 
bol pôvodný návrh.  
Potom starosta informoval o stave rozostavaných stavbách v rámci obce a to 
Základnú školu, vodovod na sídlisku Záhradná, prestavba obecného domu, 
most a cesta k bytovej výstavbe, chodník v Tunežiciach, prístrešok 
k modlitebni v Tunežiciach a 16-bytový nájomný dom. Podrobnejšie 
o všetkých stavbách uvádzam v kapitole „VÝSTAVBA OBCE“. 
 Dňa 7. októbra 2009 schválili poslanci zloženie komisie, ktorá bude 
schvaľovať žiadosti občanov o pridelenie bytu v budovanom nájomnom 
bytovom dome. V komisii boli Marián Justh, Daniela Hudecová, Jozef 
Mihálik, Ján Abrahámovský, Ľubomíra Porubčanová. 
Poslanci schválili firmu PRENOSIL, s.r.o., Lednické Rovne ako realizátora 
rekonštrukcie  elektroinštalácie v DK.  
Schválili prísediacich členov Okresného súdu v Trenčíne: Ing. Ľubica 
Zahradníková, Ľubomíra Porubčanová, Alena Beňáková a Jozef Daňo. 
 Ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa                 
18. novembra 2009. Prerokovali a schválili Všeobecne záväzné nariadenie 
o dani z nehnuteľnosti, daní zo psa a poplatky za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad na rok 2010. Návrh bol zverejnený na vývesnej tabuli obce 
po dobu 15 dní.  
Po prerokovaní a schválení niekoľkých drobných odpredajov pozemkov pre 
obyvateľov na stavbu garáží a iných stavieb, prišla na rad žiadosť TJ Tatran 
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cementáreň Ladce o schválenie rozšírenia kabín a príslušenstva TJ Tatran. 
Súčasné priestory sú vzhľadom  na počet družstiev už nevyhovujúce. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer vypracovať projektovú dokumentáciu 
na náklady TJ a k predloženému návrhu nemá námietky.  
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s výpočtom 
základného nájmu v 16-bytovom nájomnom dome. Základný nájom na 1 m2 
podlahovej plochy bol vypočítaný na 3,09 Eur. Obecné zastupiteľstvo výšku 
nájomného schválilo.  
Starosta oznámil poslancom, že obec dostane Ministerstvom financií SR 
zadržané podielové dane. Súčasne oznámil, že obec Ladce uspela a           
z í s k a l a  f i n a n č n é  p r o s t r i e d k y na projekt úpravy plochy pred 
Domom kultúry a chodníkov.  
 Decembrové zasadanie (16. decembra) prijalo Všeobecne záväzné 
nariadenie k plateniu daní z nehnuteľnosti, dane zo psov a poplatky za odvoz 
odpadu. Súčasne prijali VZN o dotáciách na žiakov v školských zariadeniach 
v Ladcoch.  
Prijali informáciu o tom, že po schválení darovacej zmluvy sa majiteľom 
tribúny na futbalovom ihrisku stáva obec Ladce (tribúna bola financovaná 
obcou a Považskou cementárňou, a.s.). 
Hlavným bodom zasadania bolo prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 
2010. Z rozpočtu boli vyčlenené položky za energiu v starých budovách 
Obecného úradu – rozdelili sa nárast spotreby energie v Dome kultúry 
(obecný dom), diaľničné známky a sociálne služby. Vypustila sa aj položka 
na úpravu Slatinského potoka a ďalšie položky investičného charakteru 
a presunuli sa na splácanie úveru.  
Poslanci schválili aj odkúpenie pozemku od Pozemkového fondu, ktorý slúži 
na vodovod, plynovod a prístupovú cestu k novej výstavbe 16-bytovky 
a individuálnej výstavby Za kaštieľom.    
  
 

Zamestnanci Obecného úradu 
 

Funkcionári:  Ing. arch. Ján  Remo, starosta 
 Marián Justh, zástupca starostu 
 Ing. Daniela Kalusová, hlavný kontrolór obce 
 
Referenti: 
 
Ľubomíra P o r u b č a n o v á 
sekretariát, matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva 
 
Ing. Alena Č e r n o t o v á, Bc. Slávka S u r a n o v á 
finančné a mzdové otázky, školstvo 
 
Alena S u ch á r o v á 
správa daní a poplatkov 
 
Ľubica Š e d í k o v á 
správa cintorínov, ochrana životného prostredia, civilná obrana, archív 
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Ing. Ľubica Z a h r a d n í k o v á 
sociálne veci a kurately, odpadové hospodárstvo   
 

Na konci roka 2009 sa pracovne celého Obecného úradu (obe jeho 
budovy) presťahovali do novoupravených priestorov v prístavbe (postavenej 
v roku 1989) Domu kultúry.  

V kádrovom obsadení sa zmenil iba post „stavebný úrad“, kde 
pracovníčka Helena Kvasnicová prestala pre chorobu pracovať a agendu 
stavebného úradu prevzal Mestský úrad (stavebný úrad) v Ilave.  
 
 

Pracovná skupina 
 

 Vedúcim stavebnej skupiny Obecného úradu v Ladcoch bol aj v roku 
2009 Jozef Daňo.  

V skupine sa počet pracovníkov počas roka menil. Na začiatku roka 
pracovalo 6 mužov a 3 ženy, na konci roka to bolo 8 mužov a 3 ženy.  

Pracovná skupina preberala práce najmä pri údržbe a estetizácii obce, 
menších stavbách, ale i stavbách väčších objemov ako bola rekonštrukcia 
prístavby DK na Obecný úrad (viď časť „VÝSTAVBA OBCE“). Medzi úlohy 
skupiny patrilo aj zametanie, čistenie priestorov na verejných priestranstvách, 
odhŕňanie snehu na obecných cestách a chodníkoch a ďalšie práce. Veľa 
práce skupina odviedla i pri sťahovaní knižnice, Obecného úradu i pri pomoci 
Základnej škole a Materskej škole. Veľa hodín odpracovali pracovníci pri 
periodických zberoch (sklo, železný šrot, plasty) a v zberovom dvore.  

Z ďalších prác treba spomenúť prístrešok na modlitebňu 
v Tunežiciach, opravy rozhlasových stĺpov, úpravu plôch a výsadbu 
stromčekov pri Váhu. Veľký objem prác skupina odviedla pri kosení 
verejných priestranstiev a pri nárazových prácach vyvolaných poruchami 
a pod.  

Rok 2009 ukázal, že pracovná skupina je svojim spôsobom 
nezastupiteľná z dôvodov operatívnosti i ekonomickej výhodnosti.  
 
 

 
STAVEBNÉ AKCIE V OBCI 

 
Rekonštrukcia  

Základnej školy 
 

Stavebné akcie v obci počas roka 2009 dosiahli v histórii najväčší 
objem. Z rozpočtu obce a financií Európskej únie dosiahli v tomto roku 
dovedna 10,5 milióna Eur (31,5 milióna Sk). 

Čo do rozsahu stavebných prác a finančných nákladov najväčšou 
stavbou v roku 2009 bola rekonštrukcia, zastrešenie a zateplenie (obvodné 
múry a výmena okien) Základnej školy – jej dvoch pavilónov. Pritom sa 
museli riešiť následky zatopenia v pavilóne A, modernizovať sociálne 
zariadenie a prebudovať bývalú kotolňu na pevné palivo na aulu – miestnosť 
na kultúrne podujatia.  



1763 

Výsledky tejto stavebnej akcie priniesli okrem estetického výsledku 
najmä veľké úspory na tepelných energiách a kultúrnosť prostredia, ktoré iste 
prispeje vo výchove žiakov.  

Po zatopení pavilónu A sa urobili tieto práce: na podlahách bolo 
položené nové PVC, celý pavilón – všetky priestory vymaľované, vymenené 
dvere na triedach, prestavané a upravené kancelárie, osvetľovacie telesá 
a ďalšie práce.  

Zatepľovanie, zastrešenie a výmenu okien vykonala firma FURMET 
GROUP, s.r.o. relatívne vo veľmi krátkom čase a vo výbornej kvalite. 
Celkové náklady boli 591 508 Eur. Ďalšie finančné náklady na modernizáciu 
priestorov pavilónu A a sociálnych zariadení hradila obec a Považská 
cementáreň, a.s. 

 
 

Prestavba DK  
na obecný dom  

 
Ďalšou stavbou s veľkým objemom bola prestavba prístavby Domu 

kultúry na obecný dom. Samotný obecný dom sa umiestnil na prvom 
poschodí prístavby a zriadili sa v ňom tieto miestnosti: 4 kancelárie 
referentov, kancelária starostu obce, hovorňa – rokovacia miestnosť, 
obradná miestnosť, archív, kuchynka a miestnosť miestneho rozhlasu. Na 
prízemí dostali priestory dielňa pre údržbu a drobné opravy obecnej techniky, 
kotolňa, denná miestnosť (šatne) zamestnancov pracovnej skupiny, 
kancelária a sklad. Na prízemí je umiestnená i obecná knižnica.  

 
Prestavba prístavby DK na obecný dom stála cca 100 tisíc Eur, na čo 

Považská cementáreň prispela 50 000 Eur.  
 
Časť práce na prestavbe robila firma SIBASTAV Považská Bystrica 

(opravy strechy, výmena okien, zníženie kazetového podhľadu). Ostatné 
práce ako priečky, omietky, nátery a rekonštrukciu ústredného kúrenia 
vykonala pracovná skupina Obecného úradu v režijných nákladoch obce.  

 
 

Úprava Slatinského potoka 
 

Ďalšou významnou stavbou bola úprava Slatinského potoka na úseku 
od Základnej školy po ústie kanála.  

 
Dodávateľská firma Kútny mechanizmami zbavila potok betónového 

bočného spevnenia, ktoré bolo v dezolátnom stave. Súčasne urobili 
svahovanie a betónové bočné spevnenie. Do Základnej školy postavili nový 
most estetického vzhľadu, ktorý sa prvýkrát použil pri nástupe žiakov do 
nového školského roka 2. septembra 2009.  

 
Náklady na doterajšie práce boli 23 226 Eur.  
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16-bytový dom 
 

V roku 2009 značne pokročila aj stavba 16-bytovej jednotky – 
nájomného domu.  

Obec pri posudzovaní projektu v auguste 2009 uspela (prvýkrát 
neúspešne) a bytový dom sa stavia z príspevku Štátneho fondu rozvoja 
bývania.  

Ihneď sa pristúpilo k vyčisteniu staveniska a odstráneniu 
poľnohospodárskych stavieb na tomto mieste. Vo výberovom konaní 
dodávateľa stavby uspela firma BEZEX, s.r.o. z Trenčianskych Stankoviec. 
Stavba bude financovaná nasledovne: 

- Úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania 482 832 Eur 
- Dotáciou z Ministerstva výstavby SR 197 112 Eur 
- Financiami obce 118 985 Eur. 

Celkom sú obstarávacie náklady stavby 798 929 Eur.  
 Podrobnosti o stavbe a podmienkach pre nájomníkov sa bude kronika 
zaoberať po skončení a odovzdaní stavby v zápise za rok 2010. 
 
 

IBV Za kaštieľom 
 

 V oblasti bývania sa podnikli podstatné kroky na prípravu 
individuálnej bytovej výstavby v lokalite „Za kaštieľom“. Išlo o majetkové 
vysporiadanie pozemkov, ktoré sa začalo ešte v roku 2008 a uzavrelo sa 
v roku 2009. 
 Niektoré prípravné práce boli spojené s prácami pre 16-bytovku a to 
najmä kanalizácia, vodovod a plynovod, niektoré osobitne pre IBV (cesta, 
most).  
 Na prípravu a prvé stavebné kroky vynaložila obec 156 597 Eur a na 
prípravu pre individuálnu výstavbu 188 816 Eur. Náklady zahŕňali tieto 
položky:  
Projektové a geodetické práce 13 250 Eur 
Prekládka kanalizácie 15 915 Eur 
Vodovod a plynovod 64 384 Eur 
Most nad Lúčkovský potok  17 775 Eur 
Vykúpenie pozemkov 38 106 Eur 
Stavba cesty 39 383 Eur 
 
 

Ostatné  
(chodník v Tunežiciach, 
výstavba garáží, kostol)  

 
 Z ďalších stavieb v roku 2009 to boli chodník v Tunežiciach, ktorý 
stavala firma Kútny v nákladoch 36 200 Eur.  
 Veľké investičné prostriedky sa vložili do Domu kultúry. Okrem 
prestavby na obecný dom sa už v jarných mesiacoch vykonali rozsiahle 
klampiarske práce a v letných mesiacoch rekonštrukcia základnej 
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elektroinštalácie, ktorá bola vo veľmi zlom stave. Náklady na tieto práce 
dosiahli viac ako 37 000 Eur.  
 Stavebná skupina Obecného úradu zmontovala prístrešok ku vchodu 
do modlitebne v Tunežiciach.  
 V súvislosti s výstavbou obce treba spomenúť prípravné práce na 
revitalizáciu priestorov pred DK. Boli schválené vypracované projekty a tie 
uspeli v komisii na hradenie z Európskych fondov. Samotné projekty stáli 
22 050 Eur. Stavba sa bude realizovať v roku 2010.  
 Dôležitou prípravnou etapou na veľkú akciu z finančných zdrojov EÚ 
bolo zisťovanie záujmu občanov o výstavbu kanalizácie a vodovodu 
v Ilavskom regióne. Považská vodárenská spoločnosť dostala od EÚ 
akceptačný list a spracovali aj technickú dokumentáciu. Povinnosťou obce 
bolo predložiť EÚ doklady o tom, že je záujem u občanov o realizáciu tohto 
projektu. K tomu slúžili dotazníky, ktoré mali občania vyplniť a podpisom 
osvedčiť, že súhlasia. V podmienkach bolo uvedené, okrem iného aj to, že 
občan, ktorý podpíše zmluvu, bude mať odbočenie a prípojku do dĺžky          
5 metrov spolu s revíznou šachtou zdarma. Kvóty na úspešnú žiadosť boli  
85 % občanov pripojených na kanalizáciu a 90 % na vodovod. Tieto čísla 
sme v Ladcoch nedosiahli.  

Okrem spomínaných stavieb, ktoré boli riadené obcou, sa pokračovalo 
v stavbe dvoch 12-bytoviek, ktoré začali na jar v roku 2008. Stavba bola 
prerušená a pokračovala v roku 2009. Stavba oboch bytoviek značne 
pokročila a dostala sa do štádia zastrešenia. Stavbu realizuje súkromná 
firma, ktorá mieni byty predávať.  

Súkromní stavitelia za pomoci Obecného úradu postavili v lokalite 
medzi bývalou vodárňou a železnicou 35 garáží. Z toho je 24 montovaných 
a 11 murovaných. Tým stúpol v Ladcoch počet samostatne stojacich garáží 
na 260. Obec odpredala pozemky stavebníkom za cenu 8,3 Eur za 1 m2. 

Stavba kostola bola na konci roka 2009 na úrovni pripraveného 
realizačného projektu. Bolo vydané územné rozhodnutie, pripravovalo sa 
stavebné povolenie. Pozemky boli vysporiadané a prevedené do vlastníctva 
Farského úradu v Košeci. Budovy bývalého obecného úradu boli uvoľnené. 

Množstvo stavebných drobných prác, opráv v rámci údržby vykonala 
stavebná skupina Obecného úradu. O tom sa píše v časti „Obecný úrad“.    
  

 
 

OBECNÉ DANE 
 
Daň tak, ako v predchádzajúcich rokoch, bola rozdelená na dve 

základné skupiny: fyzické osoby a právnické osoby.  
Platenie, platobná disciplína, bola o niečo horšia ako v roku 2008 a to 

v oboch skupinách. 
 

Fyzické osoby 
 

V časti daň z pozemkov platilo 274 daňovníkov za ornú pôdu, 436 za 
záhrady a 622 za zastavané plochy a nádvoria. Orná pôda u fyzických osôb 
mala 566 172 m2, záhrady 270 046 m2 a zastavané plochy 264 811 m2. 
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V tejto časti dane z nehnuteľnosti bola vymeraná daň v čiastke 4 959 Eur 
a občania zaplatili 4 558 Eur, čo je o niečo 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 Eur, 
zaplatené bolo 9 028 Eur. V tejto kategórii sú aj byty a nebytové priestory. 
Celkom sa daň týkala 306 bytov a vyrubená daň bola 1 235 Eur a zaplatila sa 
takmer bez zvyšku.  

V sumáre bola daň z nehnuteľnosti pre fyzické osoby vymeraná 
v sume 16 144 Eur, zaplatená však bola iba čiastka 14 800 Eur. 
 
 

Právnické osoby 
 

V roku 2009 v tejto  kategórii (inštitúcie, podniky), v dani z pozemkov 
bolo 7 daňovníkov, ktorí vlastnili pôdu s výmerou 3 314 852 m2 (orná pôda) 
a trvale trávnaté pozemky (vo výmere 2 255 271 m2). Rovnaký počet 
platiteľov bol aj v kategórii lesných pozemkov (5 154 255 m2). Do tejto 
kategórie patrili aj zastavané plochy, záhrady, rybníky a pod. Celkom išlo 
o viac ako 11 miliónov m2. Vymeraná suma dane bola 15 621 Eur, zaplatená 
však bola iba 13 775 Eur.  

 
Daň zo stavieb u právnických osôb bola pri 96 stavbách vo výške 

55 827 Eur – zaplatená v sume 55 495 Eur, teda takmer v celej výške. Sem 
patrili najmä priemyselné stavby a stavby na podnikanie. Právnické osoby sa 
v malej miere podieľali na dani z bytov.  

Celá suma dane z nehnuteľnosti právnických osôb je v predpise 
71 560 Eur a zaplatená 69 350 Eur.  
 
 

Poplatky 
 

Sem patril poplatok za psa. Majitelia psov spolu v roku 2009 zaplatili 
734 Eur, čo bolo takmer všetko, čo bolo predpísané.  

 
 
 
 

POLITICKÉ STRANY 
A HNUTIA 

 
V obci v roku 2009 boli tri politické subjekty, ktoré v tom čase boli aj vo 

vládnej koalícii. Okrem nich ešte Komunistická strana Slovenska. Všetky 
politické strany mali iba malý počet členov, ale súdiac podľa výsledku 
ostatných volieb, oveľa viac sympatizantov. Tak, ako v posledných rokoch, 
sa činnosť strán obmedzila na niektoré celoobecné politické akcie 
a slávnosti, aktivitu zvyšovali v predvolebných obdobiach.  
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Komunistická strana 
Slovenska 

 
Činnosť ZO KSS sa v roku 2009 orientovala na plnenie základných 

povinností vyplývajúcich zo stanov strany, na spoluorganizovanie 
významných spoločenských podujatí v obci (výročie oslobodenia obce, 
výročie SNP) a na stretnutie s českými členmi Komunistickej strany na 
Slovensko-moravskom pohraničí (Holíč, Javorník – Stratenec a i.). 

Výbor ZO KSS konštatoval, že aktivita členov poklesla z objektívnych 
i subjektívnych príčin (10 členov). 
 
Výbor ZO KSS:  
Pavol Fatura, predseda 
Ing. Karol Horký, tajomník 
Anton Haršáni, hospodár  
 
 ZO KSS Ladce má v Okresnom výbore KSS troch členov a väčšina 
podujatí okresného charakteru sa konala v Ladcoch.   

 
 

Slovenská  
národná strana 

 
Predsedom SNS v Ladcoch bol v roku 2009 Július Šedík, ktorý 

zastával aj v roku 2009 viaceré funkcie vo vyšších orgánoch tejto politickej 
strany.  

Členovia strany sa zúčastňovali na politických a kultúrno-
spoločenských podujatiach a výbor SNS bol spoluorganizátorom oslavy 
Zvrchovanosti Slovenska usporiadanej na Skalke pri symbole Slovákov – 
dvojkríži.  

Členské schôdze usporadúvali sporadicky – podľa potreby. Predseda 
organizácie Július Šedík sa pravidelne zúčastňoval na poradách okresného 
výboru a krajského výboru SNS, v ktorých bol funkcionárom.  

 
 

Ľudová strana - Hnutie             
za demokratické Slovensko 

 
Miestna organizácia Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko 

v Ladcoch mala výbor v zložení, ako bol zvolený v roku 2008: 
Ing. arch. Ján Remo, predseda 
Ing. Miroslav Zahradník, podpredseda 
Jozef Fatura, podpredseda 
Ing. Ľubica Zahradníková, tajomníčka 
Bohumil Kvasnica, člen výboru 
Alena Beňáková, členka výboru 
 Organizácia sa podieľala na príprave a realizácii osláv Zvrchovanosti 
Slovenska na Skalke v Horných Ladcoch.  
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 Činnosť organizácie sa zameriavala na aktivizáciu členov 
a sympatizantov v troch dôležitých voľbách: voľba prezidenta SR, poslancov 
do EÚ (parlamentu) a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 Dňa 28. októbra sa uskutočnilo predvolebné stretnutie s občanmi 
organizované spoločne so stranou SMER - SD.   

 
 

SMER - sociálna demokracia 
 

 V obci bol naďalej Klub Smeru - SD, založený v roku 2005. Ako 
hlavnú úlohu si kládli vysvetľovanie politiky strany občanom. Aj v roku 2009 
mali v obci najviac sympatizantov (posudzujúc podľa výsledkov volieb).  
 Činnosť Klubu SMER - SD v Ladcoch je koordinovaná Okresnou 
radou ZO SMER – SD, ktorej členom je aj Bc. Ivan Fedor zvolený na sklonku 
roka 2008. Celá činnosť sa riadi odporučeniami tohto Okresného výboru 
a Krajského výboru v Trenčíne.  
Výbor:  
Bc. Ivan Fedor, predseda 
Miroslav Zajac, podpredseda 
Dominik Koštialik, tajomník 
 
 

 
VOĽBY V ROKU 2009 

 
V roku 2009 občania Slovenskej republiky a teda aj Ladčania sa trikrát 

zúčastnili na voľbách. Najprv volili prezidenta SR, potom poslancov do 
Európskej únie a napokon poslancov a predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  

Ani pred jednými z týchto volieb sa v Ladcoch nevyvíjala nijaká zvlášť 
veľká politická aktivita. Občania boli ponajviac informovaní z celoštátnych 
zdeľovacích prostriedkov a letákmi doručovanými do domov. Určitú 
informačnú aktivitu vyvinuli aj Ladecké zvesti, pokiaľ to dvojmesačná 
periodicita dovoľuje.  

 
 

Voľba prezidenta SR 
 

Prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa konalo 21. marca 
2009. Ladčania volili ako obvykle: v troch volebných okrskoch – v troch 
volebných miestnostiach: Dom kultúry, Základná škola a Osvetová beseda 
Tunežice. Do všetkých troch okrskov prišlo 982 oprávnených voličov, čo je 
z celkového počtu 42,2 %. Voliči odovzdali jednotlivým kandidátom na 
prezidenta hlasy takto:  
Ivan Gašparovič 534 hlasov, Iveta Radičová 180, Zuzana Martináková 63, 
František Mikloško 41, Milan Melník 29, Milan Sidor 24, Dagmar Bollová 14 
hlasov. 
 Do druhého kola volieb postúpili Ivan Gašparovič a Iveta Radičová. 
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V druhom kole, ktoré sa konalo dňa 4. apríla 2009 sa vo všetkých troch 
okrskoch v Ladcoch zúčastnilo 1091 voličov, čo predstavuje 51 % zo 
všetkých oprávnených voličov v obci.  
 Novozvolený prezident SR dostal v Ladcoch v jednotlivých okrskoch 
takýto počet hlasov: 

1. okrsok: Ivan Gašparovič 378 (I. Radičová 98) 
2. okrsok: Ivan Gašparovič 312 (I. Radičová 94) 
3. okrsok: Ivan Gašparovič 183 (I. Radičová 31). 

 
 

Voľby poslancov 
Európskeho parlamentu 

 
Občania volili opäť v troch volebných okrskoch budúcich poslancov 

Európskeho parlamentu podľa kandidátok predložených jednotlivými 
politickými stranami a hnutiami v rámci celého Slovenska.  

Účasť na voľbách v obci bola nízka, takmer totožná s účasťou v rámci 
celej Slovenskej republiky. Z celkového počtu 2 127 zapísaných voličov sa 
na voľbách zúčastnilo 424, čo bolo 19,93 %. 

Kandidátky politických subjektov, ktoré sa na voľbách zúčastnili, 
dostali v Ladcoch takýto počet hlasov:  
SMER – sociálna demokracia 191, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko 63, KDH 42, SDKÚ - Demokratická strana 27, Komunistická 
strana Slovenska 20, Slovenská národná strana 18, Sloboda a solidarita 16, 
Strana zelených 11, Slobodné fórum 6, MISIA 21, Hnutie kresťanskej 
solidarity 4, Konzervatívni demokrati Slovenska 3, Strana demokratickej 
ľavice 2, Demokratická strana 2 hlasy.  
 
 

Voľby poslancov a predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
  O tieto voľby prejavili občania Ladiec najmenej záujmu. 
Pravdepodobné dôvody ťažko možno presne určiť, ale určite medzi ne patrila 
nedostatočná znalosť funkcie a náplne kompetencií tohto orgánu, apatia 
a nezáujem o politický život i pohodlnosť.  
 Z celkového počtu zapísaných 2 125 voličov sa na voľbách zúčastnilo 
262, čo je iba 12,32 %. Podľa známych výsledkov z iných obcí je to jeden 
z najnižších výsledkov v rámci kraja.  
 Na kandidačnej listine bolo 42 navrhovaných zástupcov politických strán 
alebo nezávislých kandidátov. Z nich mohli zvoliť 5 poslancov v rámci 
Ilavského volebného obvodu (bývalý okres Ilava). 
 Súčasne sa konali aj voľby predsedu samosprávneho kraja Trenčín. Tu 
kandidovalo celkom 6 zástupcov politických strán a nezávislí. V prípade 
Trenčianskeho kraja sa konalo aj druhé kolo volieb predsedu, pretože 
v prvom kole nedosiahol ani jeden kandidát výsledok nad 50 %. 
Do 2. kola, ktoré sa konalo 28. novembra 2009 postúpili MUDr. Pavol 
Sedláček a Mgr. Martin Fedor.  
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Výsledky volieb poslancov (14. novembra 2009): 
MUDr. Viliam Cíbik (nezávislý) 
Mgr. Eva Bočincová (KDH, SDKÚ) 
MUDr. Miroslav Staník (nezávislý) 
Ing. Juraj Hort (KDH, SDKÚ) 
Bc. Rastislav Čepák (SMER, HZDS) 
 
Výsledky volieb predsedu: 

1. kolo (14. novembra) 
MUDr. Pavol Sedláček (45,55 %) 
Mgr. Martin Fedor (29,72 %) 

2. kolo (28. novembra) 
MUDr. Pavol Sedláček (59 %) – predseda 
Mgr. Martin Fedor (41 %) 

 
 Účasť voličov v kraji, vo volebnom obvode Ilava i v Ladcoch v druhom 
kole bola nižšia ako v prvom. V Ladcoch iba 11,10 %. 
 Keďže voľba prezidenta SR i voľby do samosprávneho kraja mali dve 
kolá, voliči v Ladcoch mali pristúpiť k voľbám celkom päťkrát. Aj to je 
pravdepodobne jedna z príčin nízkej účasti.  
 

 
 

ŠKOLY V OBCI 
 

Materská škola 
 

V školskom roku 2008/2009 navštevovalo Materskú školu v Ladcoch 
68 detí vo veku 2 – 7 rokov. V štyroch triedach pracovalo s deťmi 8 učiteliek. 
Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zmene v jednom prípade: odišla 
Šárka Adamcová a prišla Gabriela Zahradníková. 

Školský rok sa niesol v znamení príprav na nový Školský vzdelávací 
program, ktorý pripravovali podľa Školského zákona č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní. Podľa neho sa poslanie materských škôl v podstate nemení. 
Cieľom je, aby dieťa po ukončení predprimárneho vzdelávania bolo 
vybavené znalosťami a návykmi potrebnými pre vstup do základnej školy.  

Za pomoci zriaďovateľa, Obecného úradu, sa podarilo zmodernizovať 
a zlepšiť interiér školy. Triedy sa vybavili novými stolmi, stoličkami, 
kobercami, audiovizuálnou technikou, hračkami a knihami.  

Vo februári 2009 sa uskutočnil zápis do Základnej školy v Ladcoch. 
Pre vstup do 1. ročníka pripravovali 20 detí, z toho pre tri deti požiadali 
o odklad povinnej školskej dochádzky. V marci 2009 urobili zápis do 
Materskej školy, čo absolvovalo 28 detí.  

Aj v roku 2009 usporiadali množstvo zaujímavých podujatí z oblasti 
divadla, bábkového divadla, tradičné fašiangové karnevaly, vynášanie 
Moreny. Zorganizovali plavecký výcvik na Plavárni v Púchove, ktorý 
absolvovalo 20 detí. Deň detí oslávili súťažami v tancoch a v piesňach a pod.  
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V najstarších vekových skupinách sa deti na tzv. otvorených hodinách 
za účasti rodičov prezentovali vedomosťami získanými počas školského 
roka.  

V školskom roku 2009/2010, ktorý otvorili 2. septembra, začala 
Materská škola v Ladcoch s celkovým počtom 80 detí. 

Riaditeľkou bola aj v tomto školskom roku T. Kukuliašová a učiteľkami 
J. Pikálková, Mgr. G. Zahradníková, A. Kukučková, A. Kotrasová, A. 
Grmanová, I. Gajdošíková, A. Svádová. 

Aj tento školský rok – jeho prvá časť (september – december 2009) sa 
niesol v duchu nového školského programu. V škole vypracovali konkrétny 
vzdelávací program, podľa ktorého sa bude výchova v MŠ riadiť v ďalších 
troch rokoch.  
V prvej časti školského roka deti okrem akcií usporiadaných v škole sa 
zúčastnili na podujatiach Zboru pre občianske záležitosti: privítanie detí do 
života, stretnutie s dôchodcami a pod. Rovnako pripravili spolu 
s Rodičovským združením a inými organizáciami Mikulášsky večierok, 
slávnosť pod jedličkou s koledami a inými zvyklosťami.  

 
 

Základná škola 
 

Celý školský rok 2008/2009 bol pre žiakov a učiteľov školy veľmi 
náročný. Náročnosť znásobovali udalosti z roku 2008, kedy školu zatopilo 
i stavebné práce pri zatepľovaní školy a úprave interiérov. Všetky ročníky sa 
tesnali v jednom pavilóne, čo značne sťažovalo celý pedagogický proces.  

Školu spolu navštevovalo 231 žiakov (104 dievčat a 127 chlapcov). Na 
1. stupeň chodilo 111 a na 2. stupeň 120 žiakov.  

O školu sa staralo 7 správnych zamestnancov, 15 pedagógov a dve 
vychovávateľky.  

V ZŠ pracovalo 13 rôznych krúžkov, ktoré viedli učitelia (11) a dvaja 
rodičia. 

Škola usporiadala pre žiakov i pre rodičov niekoľko významných 
podujatí a žiaci školy sa zúčastnili na mnohých súťažiach, olympiádach 
v telesnej výchove i vedomostiach z učebných odborov.  

Ako každoročne, aj v školskom roku 2008/2009, konkrétne 3. marca 
2009, absolvovali žiaci 9. ročníka celoslovenské testovanie matematickej 
a čitateľskej gramotnosti.  

Významný úspech zaznamenali žiaci 4. ročníka v príprave CD nosiča 
tzv. Marťanskú hymnu, s ktorou získali 2. miesto v rámci Slovenska.  

Mimoriadne vydarený bol detský karneval 12. februára 2009 a mnohé 
ďalšie akcie usporiadané žiakmi a pre žiakov.  

Za zmienku stojí ešte boj proti plaveckej negramotnosti, keď sa 
plaveckého výcviku od 2. do 5. februára v Púchove zúčastnilo 34 žiakov, 
z ktorých sa 31 naučilo plávať.  

Aj v školskom roku 2008/2009 vychádzal informačný spravodajca 
LIPKA, ktorý tvoril základ informovanosti rodičov o škole, jej činnosti 
a problémoch.  
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V školskom roku 2009/2010 bolo v Základnej škole Ladce 9 tried s 213 
žiakmi. Školský klub mal 2 oddelenia s 50 deťmi.  

Vo vedení školy bola Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka, ďalej 
PaedDr. Mária Hatoková, zástupkyňa riaditeľky a Mgr. Tomáš Struňák, 
výchovný poradca.  
 
Od 2. septembra 2009 v škole vyučovali: 
Mgr. Ingrid Lysáková (1. ročník), Mgr. Mária Balážová (2.), Mgr. Jarmila 
Šeligová (3.), Mgr. Viera Králová (4.), Ing. Martina Kozlíková (5.), Mgr. Jana 
Štrbíková (6.), Mgr. Alena Nováková (7.), Ing. Lenka Dideková (8. ročník), 
Mgr. Tomáš Struňák (9.). 
Bez triednictva boli učitelia Mgr. Juraj Ondruška, Ing. Lenka Melicherová 
a Mgr. Jozef Findura (ako externý učiteľ náboženstva).  
V školskom klube pôsobili vychovávateľky Jarmila Gabková (vedúca) a Šárka 
Adamcová. 
Správni zamestnanci v roku 2009/2010 boli Lýdia Huňačková, ekonómka, 
Františka Kurtišová, školníčka, upratovačky Jana Makasová, Božena 
Kurtišová, Daniela Letková. 
Vedúcou školskej jedálne bola Renáta Mikušková, kuchárkou Jaroslava 
Kumanová  a pomocnými kuchárkami Daniela Ďurikovičová a Ľuba 
Abrahámovská.  
 
  Otvorenie školského roka 2009/2010 bolo mimoriadne slávnostné. 
Dňa 2. septembra 2009 sa zišli žiaci, rodičia, zástupcovia Obecného úradu 
na ceste pred školou. Do areálu školy vošli spoločne po prestrihnutí pásky 
nad novým mostom cez Slatinský potok, aby tak zdôraznili, že vchádzajú do 
priestoru zrekonštruovanej školy (píšem o tom viac v časti „VÝSTAVBA 
OBCE“). 
  Žiaci a hostia zhliadli kultúrny program a vypočuli si príhovory starostu 
obce a riaditeľky školy. Potom si rodičia a ďalší hostia prezreli vynovené 
priestory pavilónu A.  
Už desať rokov pracovala v Základnej škole Rada školy ako samosprávny 
orgán. Rada má pomerne rozsiahle právomoci, preto má osobitný význam 
pre chod školy. Sú v nej zástupcovia orgánov a organizácií, ktoré majú 
rozhodujúci organizačný a ekonomický vplyv na školu.  
 
V roku 2009 v Rade školy boli: 
Jozef Mihálik, predseda 
Členovia: 
Mgr. Tomáš Struňák 
Mgr. Viera Králová 
Renáta Mikušková 
Marián Hruška 
Bc. Daniela Kalusová 
Ing. Roman Koštialik 
Daniela Hudecová 
Jozef Fatura 
Vladimír Chovanec 
Marián Justh 
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 V školskom roku 2009/2010 pracovali v Základnej škole tieto krúžky: 
mažoretky, krúžok šikovných rúk, logický krúžok, environmentálny, pohybové 
hry, aerobic, počítačový, športový, volejbalový, strelecký a divadelný krúžok.  
 
 V prvej časti školského roka (september – december 2009) pripravili 
učitelia, žiaci a rodičia niekoľko vydarených akcií na podporu aktivity 
a výchovy detí.  
Na začiatku októbra to bol Týždeň zdravia s bohatým programom na každý 
deň, včítane akcií na čistotu, zdravú výživu a pod. V tom istom čase 
prebiehala akcia Ochrana človeka a prírody, do čoho bola vkomponovaná 
aj dopravná výchova.     
Deviataci absolvovali prednášku a besedu s pracovníkom Úradu práce 
o svojom budúcom zamestnaní.  
Veľmi vydarená bola akcia Medzinárodný deň školských knižníc spojená 
s výstavou kníh, besedou s pracovníčkou knižnice v Ilave.  
Dňa 28. októbra pripravili pedagógovia žiakom zábavný program, v ktorom 
boli ukážky z divadelnej činnosti žiakov, kvízy.  
Dňa 4. decembra 2009 usporiadalo Združenie rodičov v sále Domu kultúry 
Mikulášsky večierok.   
 

 
Odborné učilište 

internátne 
 

Dňa 11. mája sa konali prijímacie pohovory na školský rok 2009/2010. 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo celkom 54 žiakov. Prijímacia komisia 
rozhodla o počtoch prijatých žiakov do jednotlivých odborov. Dovedna 
pribudne 37 prvákov (20 chlapcov a 17 dievčat). 

Záverečné skúšky absolventov 3. ročníkov za školský rok 2008/2009 
sa začali voľnom 12. júna a končili písomnou, praktickou a ústnou skúškou. 
Ku skúškam pristúpilo celkom 45 úspešných absolventov, z toho 5 murárov, 
5 maliarov, 4 zámočníci, 7 stolárov, 6 krajčírok, 7 záhradníkov a 4 žiaci 
z odboru služby a domáce práce a 7 žiakov z odboru prípravy jedál. 

Dňa 23. júna 2009 sa konalo slávnostné odovzdanie výučných listov 
za prítomnosti pedagógov, riaditeľa školy a starostu obce Ing. arch. Jána 
Remu. Starosta obce odmenil najlepších absolventov knižným darom.  

Dňa 26. júna  sa slávnostne ukončil školský rok, ktorý vo svojom 
príhovore zhodnotil riaditeľ školy.  

Z pozoruhodných výchovných akcií v tomto školskom roku vyberám: 
V dňoch 19. – 26. apríla 2009 sa päť učňov z OUI Ladce zúčastnilo projektu 
„EURÓPA – VLASTNÁ, CUDZIA, SPOLOČNÁ“ vo Waiblingene (Spolková 
republika Nemecko). Bol to projekt divadelný pre učňov z rovnakých škôl na 
Slovensku, Maďarsku, Poľsku a Nemecku.  
 Školský rok 2009/2010 otvorili v OUI Ladce 2. septembra. Na 
slávnosti privítali 56 prvákov, ktorí sa začlenia do kolektívu 175 žiakov.  
Počet zamestnancov sa aj v tomto školskom roku znížil. Teraz to bolo 65 
pracovníkov, z toho 49 v škole a 16 v internátoch. Z celkového počtu bolo 38 
pedagogických pracovníkov a z toho 26 majstrov odborného výcviku.  
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V novom internáte ubytovali 37 žiakov (kapacita 39), o ktorých sa starali 6 
vychovávatelia.  
 Aj v školskom roku 2009/2010 sa začali dva výchovné projekty 
zavedené v rámci modernizácie výchovy. Projekty potrvajú až do roku 2011 
a týkajú sa „Programu celoživotného vzdelávania.“ Názov projektu je „Stavby 
z prírodných materiálov“ a zúčastňujú sa ho podobné školy: Ladce, Baja 
(Maďarsko), Kelč (ČR), Waiblingen (Nemecko). Určené sú konkrétne stavby, 
ktoré učni v stanovenom období postavia.  
 Druhý výchovný projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ 
organizuje Ústav informácií a prognóz školstva. Potrvá do roku 2013. Cieľom 
je dosiahnuť zmenu foriem vo vyučovacom a výchovnom procese. Prínosom 
pre školu je nová audiovizuálna a počítačová technika.   
 
 
 

KULTÚRNY  
A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT  

V OBCI 
 

Organizácia 

 
Kultúrno – spoločenský život v obci v roku 2009 organizovali: kultúrna 

komisia obecného zastupiteľstva, Zbor pre občianske záležitosti, dychová 
hudba Ladčanka, ladčianske školy a niektoré organizácie, združenia 
a spolky.  

Aj v tomto roku sa prejavila snaha organizovať niektoré nové podujatia 
a oživiť tak kultúrno – spoločenský život v obci. Avšak ani v roku 2009 sa 
nepodarilo urobiť podstatný krok v aktivizovaní občanov ako vykonávateľov 
kultúrnych aktivít. Podarilo sa však zvýšiť záujem občanov ako divákov na 
niektoré celoobecné akcie.  

Štandardné ukazovatele dosiahla Obecná knižnica, nezaznamenali 
sme však ani jedno osvetové podujatie s knihou. Zložitejšie obdobie mala 
knižnica počas sťahovania do nových priestorov. Pravidelne vychádzali 
Ladecké zvesti, kde sa zlepšila grafická stránka. Nevyriešená zostala otázka 
Pamätnej siene obce.    

 
 

Koyšove Ladce 2009 
 

11. ročník Koyšových Ladiec sa konal 23. októbra v Dome kultúry. 
Vyhlasovateľom súťaže boli opäť  Klub priateľov poézie Pavla Koyša 
v Bratislave, Považské osvetové stredisko a Obecný úrad v Ladcoch. 
Spoluorganizátormi boli spolok slovenských spisovateľov a Považská 
knižnica v Považskej Bystrici. Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva 
školstva SR. Aj v tomto roku boli súťažiaci rozdelení do troch skupín:  

- žiaci 8. – 9. roč., ZŠ, ZUŠ, Gymnázií  
- študenti stredných škôl a študenti stredných odborných škôl 
- dospelí občania  
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Súčasťou súťaže bolo položenie kytíc k buste Pavla Koyša na Kultúrnom 
dome v Ladcoch a spomienkový večer vo veľkej sále Domu kultúry.  
 Kultúrny večer mal vysokú hodnotu. Odzneli na ňom uvítacie 
a hodnotiace príhovory. Vystúpili recitátori, ktorí získali popredné 
umiestnenia, spevácke duo z Ilavy, recitácie básní Pavla Koyša v podaní 
Mgr. Márie Schlosserovej, mužská spevácka skupina Bystričan zo Záhoria. 
Program moderovali Anton Baláž a J. Bachratý. Na záver nasledovala voľná 
zábava pri dychovke Ladčanka. Na večierku a celého dňa Koyšových Ladiec 
sa zúčastnila manželka P. Koyša JUDr. Margaréta Koyšová a veľa členov 
Klubu priateľov poézie Pavla Koyša z Bratislavy.  Občania Ladiec však veľký 
záujem neprejavili. 
 Porota súťaže:  
PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., predseda 
Anton Baláž 
PhDr. Eva Sisková 
Elena Bakošová 
Mgr. Mária Schlosserová 
PhDr. František Švába 
Mgr. Beáta Kvaššayová 
Janka Poláková 
 
 Umiestnenie súťažiacich:  
II. kategória 

1. Peter Kováčik, ZŠ Považská Bystrica 
1. Simona Jandáková, ZUŠ Bánovce nad Bebravou 
2. Nina Varíniová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou 
2. Adam Bajo, Gymnázium Nová Dubnica 
3. Michaela Chovancová, ZŠ Považská Bystrica 

 
IV. kategória 

1. Nikola Kokiová, Gymnázium Bánovce n/B 
1. Dominika Světliková, Gymnázium Nové Mesto n/V 
2. Michaela Tišková, Obchodná akadémia Ilava 
3. Nikola Cichovská, ZUŠ Bánovce n/B  
3. Peter Kostelný, Gymnázium Nové Mesto n/V 

 
Alžbeta Varmužová, SOŠ Sklárska Lednické Rovne – cena za veku 
primeraný výber a zodpovedajúcu interpretáciu.  
 
V. kategória 

1. Jana Sobolová, Kysucké Nové Mesto 
1. Jozefína Jurovatá, Lúky pod Makytou 
2. Marian Grman, Partizánske  
2. Želmíra Mišutová, Martin 
3. Božena Dobrovičová, Považská Bystrica 

 
Edita Hrehušová, Pruské – mimoriadna cena za hudobno-dramatickú 
kompozíciu.  
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Zo základnej školy v Ladcoch sa súťaže zúčastnil žiak 9. ročníka Michal 
Kalus s básňou Jána Smreka „OČI“ . 
 

Oslavy a spoločenské  
podujatia 

 
„Pochovávanie basy“ 
 Po niekoľkoročných pokusoch sa podarilo usporiadať fašiangový 
ľudový zvyk „pochovávanie basy“. Organizátorom bola kultúrna komisia 
a dychovka Ladčanka. Významnú pomoc poskytli účinkujúci z Košece, kde 
sa táto tradícia udržala. Celá akcia mala veľmi dobrú úroveň a zúčastnilo sa 
na nej do 200 Ladčanov.  
 
Výročie oslobodenia obce 
 Pietna spomienka na padlých Ladčanov v druhej svetovej vojne 
včítane 19 zastrelených v apríli 1945 mala slušnú úroveň za nízkej účasti 
občanov. Na slávnosti účinkovala tradične dychová hudba Ladčanka.  
 
Vatra zvrchovanosti 
 Na Skalke v Horných Ladcoch, pri štátnom symbole dvojkríži, sa 
konala slávnosť pripomínajúca výročie vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska 
17. júla 1992. Slávnosť za účinkovania dychovky Ladčanka sa konala dňa 
24. júla za pomerne dobrej účasti občanov Ladiec. Organizovali ju HZDS-ĽS 
a Slovenská národná strana spolu s Obecným úradom v Ladcoch. Na oslave 
prehovoril starosta obce Ing. arch. Ján Remo.  
 
Oslava SNP 
 Oslava 65. výročia Slovenského národného povstania sa konala pri 
pamätníku obetiam druhej svetovej vojny 28. augusta 2009. Organizátormi 
boli Obecný úrad a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Aj na 
tejto oslave účinkovala dychová hudba Ladčanka a prehovoril Ing. arch. Ján 
Remo, starosta obce.  
 
Deň matiek 
 Plná sála Domu kultúry sledovala program Dňa matiek v prvú májovú 
nedeľu. Pripravil ju Obecný úrad a jeho kultúrna komisia. Na programe sa 
podieľala Materská škola v Ladcoch, Základná škola v Ladcoch a folklórna 
skupina Strážov z Ilavy.  
 
Otvára sa máju brána 
 Tretí ročník novej tradície stretávania sa občanov sa vydaril najmä 
tým, že sa na ňom zúčastnilo oveľa viac ľudí, najmä mládeže. Po druhýkrát 
sa konal na priestranstve pred Kultúrnym domom s oveľa pestrejším 
programom ako rok predtým. Kultúrno-spoločenské stretnutie odštartovali 
hasiči, ktorí predviedli techniku hasenia požiarov, prehovoril starosta obce 
a vyhrávala dychová hudba Ladčanka. V programe ďalej vystúpili PIGI 
BAND, folklórna skupina Nimničanka a tanečná skupina ORIN. V rámci 
programu sa uskutočnili rôzne súťaže detí a dospelých. Zadarmo sa podával 
guláš alebo špekačky.  
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Hodové slávnosti v Ladcoch 
 Po prvýkrát sa usporiadali hodové slávnosti ako verejná oslava 
s kultúrno-spoločenským a zábavným programom. Usporiadateľov potešila 
pomerne vysoká návštevnosť občanov. Kultúrna komisia obecného 
zastupiteľstva pripravila veľmi náročnú akciu v priestoroch pri Dome kultúry. 
Účinkovalo viacero súborov: dychová hudba Ladčanka, tanečná hudba, 
Gitarové duo, skupiny historického šermu a ďalší.  
 
Hodová slávnosť v Tunežiciach 
 Konali sa v miestnej časti z iniciatívy poslancov obecného 
zastupiteľstva z Tunežíc. Oslavy mali niekoľko častí: 12. septembra 
uskutočnili futbalové zápasy, varil sa guláš a skončili sa zábavou v hostinci 
„U Emila“. Slávnosť sponzoroval Obecný úrad.  
 
Hody v Horných Ladcoch 
 Hody v Ladcoch sa konajú v tejto časti Ladiec z iniciatívy občanov 
každoročne. Začali sa omšou na Skalke, kde účinkovala aj dychovka 
z Nemšovej. K tradíciám patrila aj v tomto roku dychová hudba Ladčanka, 
ktorá hrala k zábave a tradičný guláš.  
 
Stretnutie na Silvestra 
 Stalo sa tradíciou, že sa organizuje polnočné stretnutie občanov na 
križovatke v Ladcoch. Veľký počet Ladčanov prišiel do stredu obce, aby si 
želali šťastný a úspešný nový rok. Aj na prelome rokov 2009/2010 vyhrávala 
Ladčianska dychovka, stretnutie spestroval ohňostroj a podávalo sa varené 
víno.  
 
Kronika 
 Aj v roku 2009 bol kronikárom obce Branislav Lipták. Predchádzajúce 
ročníky 2004 – 2008 boli prepísané na počítači, vytlačené a zviazané v troch 
exemplároch.  
  

 
Obecná knižnica 

 
V roku 2009 zažila obecná knižnica opäť sťahovanie. V tej istej 

budove-prístavbe sa celé poschodie pripravilo stavebne pre Obecný úrad. Po 
stavebných úpravách premiestnili knižnicu na prízemie, pričom sa zachovala 
tá istá výmera v štvorcových metroch a estetické prostredie. Vedúcou 
knižnice bola v roku 2009 Eva Riecka.  

Na konci roka 2009 mala knižnica 11 829 zväzkov. Z toho bolo 2 916 
odbornej literatúry pre dospelých a 395 odbornej literatúry pre deti. Knižnica 
mala 5 851 zväzkov beletrie.  

Počet čitateľov bol o niečo nižší ako v roku 2008 a to v položke 
mládež. Celkom bolo 177 čitateľov, z toho mládeže 54. Spolu si vypožičali 
8 043 zväzkov.  

Príspevok na nákup kníh bol vo výške 772,5 Eur (o niečo väčší ako 
v roku 2008). Na príspevku sa podieľali Obecný úrad a Považská 
cementáreň, a.s.. 
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Ladecké zvesti 
 

V roku 2009 vyšlo celkom 6 čísiel Ladeckých zvestí, všetky 
osemstranové s fotografiami. 

Redaktorom bol Branislav Lipták, grafiku robili Ing. Iveta Liptáková 
a Matej Lipták. Ladecké zvesti vychádzali vo firme BEEL, s.r.o., Púchov 
a tlačili ich vo firme ASSA, s.r.o., Púchov.  

 
 

Využívanie priestorov   
Domu kultúry 

 
  Využívanie Domu kultúry bolo v pozornosti Obecného úradu 

z hľadiska využívania priestorov pre kultúrne a spoločenské podujatia i pre 
veľké náklady na energie.  

V roku 2009 sa urobil pokrok vo využívaní miestností tak, že nová 
prístavba (z roku 1989) bola ku koncu roka úplne využívaná Obecným 
úradom, priestormi pre pracovnú skupinu, telovýchovnou jednotou 
a knižnicou. Stará prístavba mala tiež všetky miestnosti obsadené 
s výnimkou kina a kino - kabín. Bola tu kaviareň, zasadačka, miestnosť 
Lesného družstva a urbariátu, klubovňa Senior klubu slúžiaca aj lekárovi. 
V hlavnej budove vestibul na predajné akcie a niektoré spoločenské 
podujatia, sála, cvičebňa a klubovňa dychovej hudby.  

Podľa evidencie Domu kultúry sa v jednotlivých miestnostiach Domu 
kultúry uskutočnili nasledovné podujatia: školenia, kurzy, prednášky, schôdze 
23-krát, oslavy 11-krát, súťaže 5, divadlo 3, zábavy a diskotéky 8, voľby 6, 
rôzne stretnutia 6, obchodná činnosť 57-krát. Knižnica 2-krát v týždni, 
autoškola v trvale prenajatej miestnosti č. 10 asi 60-krát.  

 
 

Zbor pre občianske 
záležitosti 

 
Zbor pre občianske záležitosti sa vo svojej činnosti opieral o kultúrne 

programy z Materskej školy, speváckeho krúžku a recitátorov. Pri niektorých 
podujatiach koncertovala dychová hudba Ladčanka a niektoré objednané 
súbory. Veľmi kvalitnú činnosť odvádzali členovia ZPOZ-u a niektorí aktivisti, 
ktorí vykonávali návštevy s kyticami kvetov a darčekmi u jubilantov v obci. 
 
Zloženie ZPOZ-u: 
 
Anna Peterková, predsedníčka 
Mária Liptáková, vedúca speváckeho krúžku 
Irena Gajdošíková, výtvarníčka pamätnej knihy  
Ľubomíra Porubčanová, matrikárka 
Július Šedík, fotograf 
 

P o d u j a t i a  boli organizované alebo samotným ZPOZ-om alebo sa 
na nich okrem iných organizátorov členovia podieľali.  
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Dňa 26. júna 2009 prijali v obradnej miestnosti Obecného úradu 17 detí 
narodených na konci roka 2008 a v roku 2009. 
Dňa 27. novembra 2009 bolo tradičné stretnutie dôchodcov, občanov nad 60 
rokov. Okolo 180 prítomných si vypočulo prejav starostu obce a kultúrny 
program detí Materskej a Základnej školy. Potom prítomných zabávala 
hudobno-zábavná skupina. Na stretnutí účinkovala dychová hudba Ladčanka 
a nechýbalo ani tradičné občerstvenie.  
Na konci roka 2009 bola pripravená nová o b r a d n á  m i e s t n o s ť 
v novom Obecnom úrade na poschodí prístavby Kultúrneho domu.   

 
 
 

ORGANIZÁCIE A SPOLKY 
 

V roku 2009 v obci pracovalo dvanásť organizácií, spolkov a združení 
so záujmovou činnosťou pre občanov a mládež. Niektoré z nich pracovali 
permanentne, iné pripravili iba niekoľko podujatí v roku. 

Organizácie iba málo menili zloženie výborov – i naďalej ich viedli 
v minulosti osvedčení funkcionári. Čiastočná zmena nastala iba v SZZP 
a podstatná (zmena predsedu) v SRZ.  

Finančne boli organizácie a spolky podporované Obecným úradom, 
Považskou cementárňou, a.s. a niektorými ďalšími sponzormi. Najviac 
dotácií sa dostalo Telovýchovným jednotám a Dobrovoľnému hasičskému 
zboru.  

V roku 2009 definitívne skončila činnosť organizácia Slovenský zväz 
záhradkárov bez toho, že by sa vyriešila otázka ovocného sadu. 
Organizácie a spolky: 

- Telovýchovná jednota Tatran cementáreň Ladce 
- Telovýchovná jednota Tatran Tunežice 
- Združenie technických a športových činností 
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
- Matica slovenská 
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
- Materské centrum MIMČO 
- Dobrovoľný hasičský zbor 
- Slovenský zväz chovateľov 
- Slovenský rybársky zväz 
- Senior klub Jednoty dôchodcov 
     Poľovnícke združenie Bukovina 
   

 
TJ Tatran  

cementáreň Ladce 
 

Športy, ktoré organizovala TJ Tatran cementáreň Ladce, boli na dobrej 
úrovni a zachytili pomerne veľké množstvo mládeže. Počet športov, ktoré TJ 
organizovala, bol však malý. Okrem futbalu to bol stolný tenis. Na úrovni bola 
aj riadiaca práca výboru a ostatných funkcionárov TJ, o čom svedčí aj 
ocenenie, ktoré sa im dostalo na aktíve v Lednických Rovniach (21. februára 
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2009), keď na hodnotení najlepších športovcov regiónov Ilava, Púchov 
a Považská Bystrica, boli v kategórii kolektívov vyhodnotení ako najlepší.  

V obci v areáli Základnej školy pribudlo multifunkčné ihrisko slúžiace aj 
verejnosti, najmä mládeži. Celý rok bolo využívané, nie však systémovo, bez 
organizovania zaujímavých podujatí -  turnajov a pod.  

TJ Tatran mal v roku 2009 (sezóna 2008 – 2009) futbalový oddiel so 
štyrmi družstvami: dospelí (5. liga), dorastenci (5. liga), starší žiaci (krajská 
súťaž), mladší žiaci (1. trieda – oblastnej súťaže). Mladších žiakov v súťaži 
2009 – 2010 zo súťaže odhlásili - pre nedostatok hráčov. Tréningy však pod 
odborným vedením pokračovali v spolupráci so Základnou školou.  

Aj v stolnom tenise nastali organizačné zmeny. V ročníku 2008 – 2009 
hrali družstvá A aj B v 5. lige, v ročníku 2009 – 2010 sa družstvo B prihlásilo 
do 6. ligy.   
 
Výbor TJ:  
Ing. Jaroslav Koyš, predseda 
Ing. Ferdinand Gach, tajomník 
Ľubomíra Porubčanová, pokladník 
Členovia: Vladimír Chovanec 
 Mgr. Miroslav Sňahničan 
 Marián Justh 
 Dušan Porubčan 
 
Futbalový oddiel 
 Prípravu na jarnú sezónu 2009 začali hráči pod vedením trénera 
Jaroslava Vojteka už vo februári. Zohrali niekoľko prípravných zápasov, 
väčšinou na umelom trávniku v Dubnici nad Váhom.  
Tréner mal k dispozícii týchto hráčov: Jozef Janke, Dominik Porubčan, Marek 
Kalma, Dušan Šedík, Tomáš Koštialik, Pagáč Jozef, Pagáč Eduard, 
František Váň, Jozef Váň, Michal Habánek, Michal Zábojník, Peter Hudec, 
Erik Mražík, Peter Martinka, Marián Habánek, Kristián Mražík, Jaroslav 
Kušík, Martin Mužlay, Michal Majtán. Vedúcim mužstva bol Vladimír 
Chovanec.  
 V ročníku 2008 – 2009 skončili v 5. lige muži na 9. mieste so ziskom 
39 bodov a skóre 36:42. Po skončení sezóny sa s mužstvom rozlúčil aj tréner 
J. Vojtek. 
 Dorast celý čas trpel nedostatkom hráčov, keď často museli nastúpiť 
starší žiaci. Skončili v 5. lige na 12. mieste s 24 bodmi a pasívnym zlým 
skóre 24:66. Svoju účasť v piatej lige vybojovali až v závere súťaže.  
 Starší žiaci skončili v krajskej súťaži na poslednom 13. mieste s 11 
bodmi a skóre 14:118.  
 Najlepšie sa umiestnili mladší žiaci, ktorí skončili na 3. mieste s 33 
bodmi a skóre 72:34. Patrik Zajac sa stal najlepším strelcom súťaže s 26 
gólmi a aj ďalší hráč Ladiec, Marek Lukáš, s 25 gólmi bol druhý.  
 Prípravu na ročník 2009 – 2010 začali najskôr dorastenci s novým 
trénerom Petrom Jakušom (pomocníci A. Machala a P. Habánek). Ten istý 
deň pod vedením M. Briestenského a P. Martinku začali aj žiaci. Dospelí 
zohrali niekoľko prípravných stretnutí najmä na turnaji v Hornej Porube. 
Trénerom družstva sa stal Jozef Líška.  
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 V priebehu jesennej časti ročníka 2009 – 2010 si najlepšie viedli 
dospelí. Odohrali 15 zápasov, 6-krát zvíťazili, 5-krát hrali nerozhodne a 4-krát 
prehrali. Získali 25 bodov, skóre 25:20 a skončili na 6. mieste.  
 Družstvo dorastu sa pohybuje v pásme, kde sa hrá o záchranu účasti 
v 5. lige. V jeseni skončili na 15. mieste (predposlední) so ziskom 9 bodov 
a pasívnym skóre 13:44.  
 Podobne v zlej situácii sa ocitli aj starší žiaci, ktorí s 12 bodmi a skóre 
29:50 skončili na 11. mieste.  
 Družstvo dospelých prešlo aj zmenami trénera. Po 6. kole súťaže  pre 
pracovné zaneprázdnenie prestal trénovať Jozef Líška a nahradili ho (celkom 
úspešne) Štefan Zábojník s Eduardom Pagáčom.  
 Futbal je finančne nákladná otázka. Náklady sú na vybavenie hráčov, 
cestovanie, rozhodcov, údržbu ihriska (jeden z najlepších trávnikov na 
strednom Považí), energie atď. Zvládnuť sa to dalo vďaka už spomínaným 
prispievateľom: Obecnému úradu v Ladcoch, Považskej cementárni, a.s., ale 
aj RNDr. Petrovi Janešíkovi, Róbertovi Jendrolovi, Martinovi Adamcovi, 
Jozefovi a Petrovi Chovancovi a ďalším.  
 
Iné futbalové aktivity 
 V rámci Slovenského hnutia špeciálnych olympiád sa na ihrisku TJ 
Tatran Ladce konalo futbalové stretnutie medzi žiakmi Základnej školy 
a žiakmi Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch. Išlo o vytvorenie 
priateľstva a zblíženia sa oboch škôl. Hralo sa pod heslom: „Nechajte ma 
vyhrať. Ale ak nemôžem vyhrať, nechajte ma aspoň o to statočne sa 
pokúsiť.“ Stretnutie sa konalo 5. mája 2009.  
 TJ Tatran Ladce a Železnice SR pripravili tradičný turnaj Memoriál 
Pavla Petríka, ktorého sa zúčastnili bývalí hráči z Ilavy, Košece, Beluše 
a Ladiec.  
 Na Silvestra 2009 – 31. decembra sa konal turnaj malých mužstiev, 
zložených z mladých ľudí Ladiec. Na tomto zimnom turnaji sa zúčastnil 
doteraz najvyšší počet hráčov – 45.  
 
 
Stolný tenis  
 Družstvá stolného tenisu – družstvo A aj B hrali v sezóne 2008 – 2009 
v 5. lige oblastnej súťaže. Umiestnili sa na 8. a 11. mieste. Po skončení 
súťaže prešlo z organizačných dôvodov družstvo B do nižšej súťaže, teda do 
6. ligy, aby sa vyhlo stretnutiam s ladčianskym A družstvom.  
 Stolný tenis v ročníku 2008 – 2009 reprezentovali hráči: A družstvo - 
Vladimír Hromek, Dušan Kvasnica, Anton Popelka, Viliam Popelka, Miroslav 
Sňahničan, Jozef Švihel. 
B družstvo: Jozef Hrehor, Pavol Kalus ml., Jozef Letko, Vladimír Letko, Eva 
Michalcová. 
 V ročníku 2009 – 2010 hrali A družstvo v 5. lige a družstvo B v 6. lige. 
Veľmi úspešní boli hráči A družstva, keď na konci roka 2009 boli v 5. lige na 
prvom mieste s náskokom 5 bodov pred druhým v poradí.  
 B družstvo podávalo tiež stabilné výkony a na konci roka bolo v strede 
tabuľky – na 8. mieste s dostatočným počtom bodov na udržanie si tejto 
pozície aj na konci súťaže.  
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 V ročníku 2009 – 2010 jednotlivé družstvá reprezentovali: Ing. Anton 
Popelka, PaedDr. Vladimír Hromek, Jozef Hrehor, Viliam Popelka, Jozef 
Letko, Mgr. Miroslav Sňahničan, Vladimír Letko, Dušan Kvasnica, Eva 
Michalcová, Ing. Pavol Kalus, Filip Štepanovič, Peter Gajdošík, Bc. Jozef 
Švihel, Juraj Kalus. 
 
 

TJ Tatran Tunežice 
 

 Organizácia bola podporovaná dotáciou Obecného úradu a len 
sporadicky niektorými sponzormi. Celý rok výbor na čele s dlhoročným 
predsedom Bohumilom Kvasnicom za pomoci Štefana Zábojníka 
a niektorých ďalších sa stretával s finančnými otázkami a s nedostatkom 
hráčov. Hráčsky káder tvorili hráči z Tunežíc, Ladiec i Nozdrovíc. Futbalový 
oddiel hral v 3. A triede oblastnej súťaže a v oboch sezónach sa umiestnil na 
predposlednom mieste.  
 
 

Združenie technických  
a športových činností 

 
V roku 2009 mala organizácia ZTŠČ v Ladcoch 27 členov, ale jej akcií 

sa zúčastňovalo oveľa viac občanov. Bolo to aj preto, lebo združenie sa 
zaoberalo iba turistickou činnosťou a organizovalo zaujímavé turistické 
zájazdy. V obci sa mimo organizácie ZTŠČ združovali niektorí 
v motoristickom športe (cyklokros a štvorkolky), o čom píšem na záver tejto 
kapitoly o organizáciách a spolkoch.  
 
Výbor organizácie:  
Ing. Jozef Remo, predseda 
Ing. Ľubomír Ježo, pokladník 
členovia: Ján Galanský 
                Peter Čurík 
                Marián Lihocký 
                Peter Kvasnica 
 
 Prvá akcia bola 13. júna – prechod Malými Karpatmi od vodnej nádrže 
Buková cez Záruby (765 m) do Smoleníc. Akcie sa zúčastnilo 40 turistov.  
Druhý zájazd sa uskutočnil 4. júla – výstup na Veľkú Raču (1 236 m). 
Zúčastnilo sa 25 turistov, z ktorých niektorí si vyskúšali aj letnú bobovú dráhu 
dlhú 300 m.  
Dňa 15. augusta to bol výstup na Veľký Rozsutec. 46 turistov prešlo cez 
Jánošíkove diery až po Veľký Rozsutec a odtiaľ do Štefanovej.  
Dňa 19. septembra absolvovali turisti ZTŠČ výstup na Giewont – poľský 
národný kopec vo Vysokých Tatrách (1 895 m). Pre veľký záujem 65 turistov 
museli ísť dva autobusy. Za pekného počasia prešli turisti zo Zakopaného 
cez Kružnicu na Giewont a späť.  
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 V roku 2009 sa ukázalo, že záujem o náročnú turistiku v Ladcoch 
rastie. Pomerne problematické a zložité bolo aj v tomto roku  financovanie 
organizácie.  
 
 

Slovenský zväz  
zdravotne postihnutých 

 
 Organizácia zdravotne postihnutých v roku 2009 vyvíjala činnosť pre 
svojich členov v oblasti informácií o problémoch organizácie zdravotných 
a sociálnych služieb, spoločenský život a družobné styky s okolitými 
organizáciami.  
 
Výbor:  
Milan Rafaj, predseda 
Júlia Belianová, podpredsedníčka 
Jana Faturíková, tajomníčka 
Mária Sláviková, hospodárka 
Anton Ištok, kultúrno-športový referent 
členovia: Ján Janko, Ján Koštialik,  Pavol Maršovský,  Božena Bezecná 
revízna komisia: Emília Kvasnicová, Anna Králová, Vladimír Hriančik. 
 
 V roku 2009 evidovali v ladčianskej organizácii 62 členov.  
 Prvou akciou v roku 2009 bola brigáda na úprave parku pred Domom 
kultúry. Významnou udalosťou bola výročná schôdza 20. mája 2009, na 
ktorej sa zúčastnilo mnoho hostí na čele s predsedom Okresnej rady SZZP 
z Považskej Bystrice Mgr. Arpádom Maďarom. Medzi hosťami boli 
zástupcovia organizácií z Domaniže, Sverepca, Lúk pod Makytou, Púchova, 
Beluše, Košeckého Podhradia, Hornej Poruby, Pruského, Dubnice nad 
Váhom a Novej Dubnice.  
V roku 2009 pripravili veľmi úspešný Deň matiek, zájazdy – výlety do prírody, 
návštevu nemobilných spoluobčanov, darčeky pre jubilujúcich členov a ďalšie 
podujatia.  
Naďalej sa rozvíjala družba s okolitými organizáciami, ktorá sa niesla 
v znamení výmeny skúseností i spoločenskej zábavy.  
Ladčianska organizácia mala zastúpenie v okresnej rade: Milana Rafaja, 
Máriu Slávikovú.   
 
 

Matica slovenská 
 

 Matica slovenská v Ladcoch bola kultúrnou inštitúciou, ktorá v radoch 
svojich členov ale i u ostatných občanov, najmä mládeže, pestovala 
slovenské povedomie cestou kultúrnych akcií.  
 
Organizáciu viedol výbor: 
Mgr. Mária Letková, predsedkyňa 
Ľubica Šedíková 
Anna Kacinová 
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Viera Kováčová 
Daniel Koyš 
Margita Kantoríková 
 
 Dňa 19. marca 2009 sa zišli na výročnej hodnotiacej schôdzi. Ďalej 
dňa 20. mája sa členovia zúčastnili spomienky na slovenského básnika P. O. 
Hviezdoslava, konanej v Ilave. Najväčšia a najvýznamnejšia akcia bol zájazd 
na „20. CYRILO-METODSKÉ DNI“ v Terchovej. V rámci zájazdu bola účasť 
na omši na kalvárii v Terchovej a najmä na záverečnom galakoncerte „Krása 
hudby“ pod záštitou Ministerstva kultúry SR v kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Terchovej.  
Ani v roku 2009 nechýbala v programe organizácie tradičná „opekačka“ pri 
Váhu (1. októbra).  
 
 

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 

 
Činnosť SZPB v roku 2009 riadil výbor:  

Ing. Karol Horký, predseda 
Pavol Fatura, podpredseda 
Marián Justh, tajomník 
Anton Haršáni, hospodár 
 
 V roku 2009 sa členská základňa rozšírila v ladčianskej organizácii 
o dvoch členov, čo nepokladajú, vzhľadom na neustále sa rozširujúci 
neofašizmus, za dostatočné.  
 Činnosť SZPB v Ladcoch bola zameraná na spoluorganizovanie 
osláv výročia oslobodenia Ladiec, osláv 65. výročia Slovenského národného 
povstania a Karpatsko-dukelskej operácie. Podobne, ako v minulých rokoch, 
sa členovia zúčastnili oslavy výročia ukončenia 2. svetovej vojny na vrchu 
Javorník – Stratenec. 
 Smernicou pre činnosť SZPB boli závery XIV. zjazdu SZPB, ktorý sa 
konal v Liptovskom Mikuláši. Na zjazde sa zúčastnil predseda Ing. Karol 
Horký, ktorý sa stal členom Ústrednej rady SZPB a súčasne je 
podpredsedom Oblastného výboru SZPB v Považskej Bystrici.  

 
 

Materské centrum 
„MIMČO“ 

 
 V roku 2009 toto združenie oslávilo druhé výročie svojho účinkovania 
v obci. Stalo sa tak za účasti hostí z oblastného vedenia, zástupcov 
regionálnej tlače a 31 detí z 20 rodín. Pri tejto príležitosti organizovali bohatý 
program včítane divadielka, jazdy na koňoch a iných atrakcií.  
 
Riadiaci výbor: 
Andrea Uričková, predsedkyňa 
Andrea Pagáčová, podpredsedkyňa 
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Monika Fusková, tajomníčka 
Ivana Klobučníková, pokladníčka 
 
 P r o g r a m  materského centra bol v roku 2009 opäť bohatší.  
Herňa je otvorená v utorok a štvrtok, cvičenie pre mamičky a babičky bolo 
v pondelok a vo štvrtok, tvorivé dielne každú stredu. O programe pravidelne 
informovali na vkusne vyrobených plagátikoch a letákoch.  
 Z veľkého množstva podujatí vyberám: 
Burza detského ošatenia, na ktorej sa zúčastnili aj matky z iných obcí, 
prednášky pre rodičov (psychológia, pedagogika a iné odbory). Usporiadali 
veľký karneval, diskotéku na Luciu a mnohé ďalšie akcie.  
 Dňa 25. septembra sa v Materskom centre v Ladcoch zišlo 13 
zástupcov centier zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, aby pod vedením 
Kataríny Griffin prerokovali aktuálne otázky materských centier.  
Medzi najvážnejšími sa ukázali problémy s umiestnením klubovní. Ďalej sa 
prerokovali niektoré otázky vyplývajúce z valného zhromaždenia Únie 
materských centier (ÚMC), ktorej členom je aj naše materské centrum 
MIMČO.  

 
 

Dobrovoľný  
hasičský zbor    

 
 V roku 2009 bola činnosť dobrovoľných požiarnikov v oboch 
hasičských zboroch – Dobrovoľný hasičský zbor obec a Dobrovoľný hasičský 
zbor cementáreň opäť intenzívnejšia. Jednotlivé zbory viedli tieto výbory:  
 
DHZ obec Ladce:  František Meliš, predseda 
 Dominik Koštialik, veliteľ 

Juraj Petrík, veliteľ 
Štefan Kuman, preventista 
Branislav Blaško, pokladník 

 
DHZ Pov. cementáreň, a.s.:  Ing. Peter Bračík, predseda 

Igor Kalus, veliteľ 
Viliam Petrík, strojník 
Marián Markuš, pokladník 
Ladislav Král, preventista 
 

 Výbory boli aktívne a veľmi dobre fungovala aj koordinácia, najmä pri 
organizovaní súťaží. Pri tom cementárska organizácia plnila aj niektoré 
špecifické úlohy.   
 Na konci roka 2009 mali organizácie tento počet členov: DHZ 
v Považskej cementárni 24, DHZ  v obci 38. 
 Organizácia sa zameriavala na tieto hlavné smery činnosti: školenie 
členstva, výcvik, športové súťaže hasičských družstiev, preventívna činnosť 
a údržba techniky.  
 V roku 2009 bolo zásahové družstvo privolané k požiaru 
veľkokapacitného kontajnera na komunálny odpad v cementárni a požiar 
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prístrešku medzi Domom kultúry a futbalovou tribúnou. V Považskej 
cementárni vykonávali požiarny dozor pri prácach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru. Bolo to najmä pri tlakovaní potrubia na 
novostavbe nájomnej bytovky, pri čistení chodníkov pred betonážou 
s využitím čerpadla na hasičskom automobile. Na futbalovom ihrisku pri 
zavlažovaní trávnika počas dlhotrvajúceho sucha.  
 Podstatne sa zlepšila (zvýšila) účasť a umiestnenia na rôznych 
súťažiach v požiarnickom športe. Do súťaže boli zapojené družstvá mužov, 
žien, dorastu a žiakov.  
 Sezóna sa začala previerkou pripravenosti a detskou hrou Plameň 
organizovaných OV Dobrovoľnej ochrany Ilava. Na previerke sa zúčastnili 3 
družstvá, pričom muži skončili na štvrtom mieste, dorast a ženy na druhom.  
 Na okresné kolo hry Plameň pripravili dve družstvá, ktoré skončili na 
5. a 8. mieste. Žiaci sa potom zúčastnili na štyroch súťažiach, kde obsadili 
vždy popredné miesta. Zvíťazili v Predmieri a získali dve druhé miesta 
(Pruské, Zbora).  
 Muži a ženy sa okrem pohárových súťaží zúčastnili na pretekoch 
v rámci Slovensko – moravskej hasičskej ligy. Veľmi dobré výsledky dosiahli 
spoločné prvenstvá v Dubnici nad Váhom a Hornej Porube, druhé miesta 
v Pruskom, druhé a tretie miesto v Zliechove a prvé a tretie miesto v Mostišti. 
Ďalšie umiestnenia žien: prvé miesto v Trenčianskych Stankovciach, Brvništi 
a Hoštinej, druhé miesto v Streženiciach, Stupnom, Horovciach a vo Vydrnej 
a tretie miesto v Kvášove.  
 V Slovensko – moravskej lige sa muži umiestnili na 19. mieste a ženy 
na štvrtom mieste.  
 V rámci popularizácie požiarnictva členovia DHZ Ladce pripravili pre 
divákov ukážky z používania hasičskej techniky na hodoch, na oslave 
v rámci dňa detí a iných príležitostiach.  
 Dobrovoľný hasičský zbor tak ako po iné roky, aj v roku 2009, bol 
dotovaný Obecným úradom finančnou sumou, ktorá bola súčasťou obecného 
rozpočtu a dotáciou i materiálnou pomocou Považskej cementárne, a.s..  

 
 

Slovenský rybársky 
 zväz  

 
 Ladčianski rybári boli i v roku 2009 organizovaní v Obvodnej 
organizácii Slovenského rybárskeho zväzu č. 3 – Ilava.  
  
Vo výbore organizácie č. 3 boli Ladčania:  
Ján Sloboda (predseda) 
Jozef Fatura (tajomník) 
Libor Kvasnica (hospodár) 
Bohuš Ištvánik (referent pre brigádnickú činnosť). 
 
 V priebehu roka sa funkcie predsedu z osobných dôvodov vzdal Ján 
Sloboda. Členom rybárskeho spolku bol  takmer 50 rokov, z toho takmer 20 
rokov predsedom organizácie. Jeho zastupovaním určili Libora Kvasnicu, 
ktorý túto funkciu bude vykonávať až do výročnej schôdze v marci 2010.  
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 V roku 2009 tvorilo členskú základňu Obvodnej organizácie v Ilave 
336 členov. Z toho bolo 22 mládežníkov vo veku 10 – 15 rokov a jedna žena. 
Z Ladiec bolo 88 členov. Organizácia združovala aj 55 detí vo veku 6 – 10 
rokov, ktorí pracovali v troch krúžkoch v Ilave, Košeci a Ladcoch. V Ladcoch 
pod vedením Ing. Jozefa Šedíka bolo v tomto roku 14 detí.  
 V roku 2009 odpracovali rybári celkom 745 hodín, z toho na rybníku 
v Tunežiciach 290, na ramene kanála 340 a na Lúčkovskom potoku 115 
hodín.  
 Najväčšie úlovky boli zaznamenané na kanáli v Ladcoch: kapor 75 cm 
(váha 13,5 kg) – Turza Ľuboš, kapor 63 cm (váha 5 kg) – Štefan Sakala, 
šťuka 81 cm (váha 5 kg) – Turza Ľuboš. Na rybníku Tunežice ulovil Turzík 
Ján mladší 72 centimetrového  kapra o váhe 8 kg. 
 Tradičné preteky v love rýb udicou usporiadala organizácia pre deti 
dňa 1. mája na štrkovisku v Ilave. Zúčastnilo sa na nich 37 detí na záver 
školenia mladých rybárov. V konečnom poradí sa umiestnili pretekári takto: 
1. Patrik Šebek, 2. Michal Novosad, 3. Patrik Andrisík. 
 Dňa 10. mája sa rovnako na štrkovisku Ilava stretli pretekári – dospelí. 
Účasť bola 162 pretekárov, z čoho bolo 16 hostí. Dovedna ulovili 197 rýb 
a zvíťazil Pavol Riecky, na 2. mieste Rastislav Hudec, na 3. mieste Andrej 
Živčic.     
 
 

Senior klub Ladce 
 

 Senior klub v Ladcoch, ktorý vznikol v roku 2008, viedla Mgr. Zlatica 
Baricová.  
 Klub patrí do systému klubov Jednoty dôchodcov na Slovensku. 
V Dome kultúry mali pridelenú miestnosť – klubovňu, v ktorej sa schádzali 
približne dvakrát v mesiaci. Okrem klubovej činnosti absolvovali niekoľko 
zaujímavých akcií. Usporiadali výlety do Zliechova a do Mojtína, zbierali 
liečivé rastliny.  
 V septembri sa zúčastnili na Športových hrách Jednoty dôchodcov 
z trenčianskeho kraja. Hry sa konali v Novej Dubnici za účasti 150 
športovcov – dôchodcov. Z klubových podujatí to boli akcie z oblasti zdravej 
výživy, predvianočné stretnutie zamerané na vianočné dekorácie.  
 Vedenie Senior klubu nie je spokojné s malým počtom členov, ktorí 
tvoria zaujímavé akcie pre zaujímavé a užitočné vyplnenie času dôchodcov.  
 
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
 Organizácia, napriek malému počtu členov, ktorý sa im napriek snahe 
ani v roku 2009 nepodarilo zvýšiť, bola aktívna. Výbor ZO SZCH pracoval 
v zložení:     Anton Haršáni, predseda 
 Miloš Košina, tajomník 
 Vladimír Kalus, predseda odbornej komisie 
 Pavol Kalus, hospodár 
 Ing. Karol Horký, predseda revíznej komisie.  
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 Základným poslaním organizácie bol chov čistokrvných zvierat 
a snaha rozšíriť ho i medzi ostatných občanov. Medzi chovanými zvieratami 
bolo 37 sliepok – nosníc, hydina malá, kačice, 35 kusov králikov, 6 psov 
a akváriové rybky.  
 Osobitnú pozornosť venovali chovu králikov, s ktorými sa zúčastnili 
výstav, najmä Vážsku výstavu v Beluši, konanú každoročne za veľkej účasti 
chovateľov. Účastníci výstav boli Anton Haršáni (6 kusov králikov plemena 
Novozélandský biely), Vladimír Kalus st. (10 ks Belgický obor), Vladimír 
Kalus ml. (13 ks Belgický obor). V. Kalus ml. získal na Vážskej výstave 
v Beluši čestnú cenu. 
 Každoročne, a nebolo to inak ani v roku 2009, zabezpečila organizácia 
pre obyvateľov Ladiec 480 kg jatočných moriek a 150 kurčiat.  
 Na podporu činnosti dostali v roku 2009 od Obecného úradu podporu 
vo výške 100 Eur.   
 

 
Aktivity  

mimo organizácií 
 

Obyvateľ Ladiec, reprezentant Slovenskej republiky v streľbe z pištole 
Ján Fabo, ktorý je viacnásobný majster Slovenska v kategórii štandardnej, 
ľubovoľnej a vzduchovej pištole sa 22. februára 2009 v Prahe stal majstrom 
Európy a získal zlatú medailu v súťaži družstiev.  

Mimo organizácie Zväzu technických a športových činností, za 
financie svojich rodín a niektorých sponzorov v roku 2009 niekoľko dospelých 
občanov a mládeže sa venovalo motoristickému športu.  

Motocyklisti sa zúčastnili na „Malokarpatskom pohári“, čo je 
motokrosový seriál. Z Ladiec to boli pretekári Slavomír Mražík, Ivan 
Ďurikovič, Šimonovci, Čurík i začínajúci bratia Kútny. Medzi organizátorov 
i účastníkov patria aj Kvasnicovci.  

Osobitne preteká Matej Riecky na štvorkolke, na ktorej dosiahol 
značné úspechy, medziinými to bolo 2. miesto na majstrovstvách Slovenska, 
2. miesto na majstrovstvách Českej republiky. Medzi významnými pretekmi, 
na ktorých sa M. Riecky zúčastnil, boli Majstrovstvá Európy v Chorvátsku, 
kde ako reprezentant Slovenska skončil na 12. mieste.  

 
 

 
Poznámka 
 
Medzi organizáciami a spolkami, ktoré v roku 2009 pracovali v obci, chýbajú 
poľovníci, od ktorých nemožno získať podklady o ich činnosti. Podľa 
záznamov z roku 2007 mali asi 30 členov a obhospodárovali revír o rozlohe 
2 800 hektárov. Združujú poľovníkov z Ladiec, Tunežíc, Podhoria a čiastočne 
z Hlože.  

 
 
 
 



1789 

SLUŽBY OBČANOM,  
OBCHOD 

 
 Situácia v poskytovaní služieb a obchodu bola v roku 2009 
porovnateľná s predchádzajúcim rokom. Obchody s potravinami (AMV 
a Klasik) sú priestorovo nevyhovujúce a pre nákup občanmi nepohodlné 
a často neprehľadné.  
 Naopak, neúmerný k počtu obyvateľstva je počet hostincov. V roku 
2009 bolo badať ďalšie zvyšovanie počtu obyvateľov, ktorí nakupujú vo 
veľkoobchodoch – supermarketoch. Ostatné služby poskytujú obyvateľom 
Ladiec prevádzky v Ilave a Púchove. Tento stav je zrejme trvalý, pretože 
niektoré druhy služieb sa pre súčasný počet obyvateľov nevyplácajú.  
 
 

Obchody s predajom  
potravín 

 
- Potraviny AMV 
- Potraviny a predajňa mäsa Klasik (Ing. Michal Staňo) 

 
 

Pohostinstvá 
 

- Reštaurácia Kopyto 
- Collana bar (v DK) 
- Bistro Veronika 
- Pohostinstvo „Pod gaštanmi“. Na konci roka začala rekonštrukcia 

a zmenil sa majiteľ – Silvia Poloncová, Handlová „LAHOZ POD 
GAŠTANMI“ 

- Pohostinstvo U Sabu 
- Herňa PUB 777 
- Výčap CENTRIK – Peter Posluch, Omšenie 
- U Rada – bar (majiteľ Radovan Hofstädter) 
- Pohostinstvo U Emila (Tunežice) 
- Nočný klub 

 
 

Iné predajne a podniky 
 

- Drogéria (Amália Zábojníková) 
- Textil, galantéria (V. Daňo) 
- Agrobon (záhradnícke potreby) 
- Kvetinárstvo Tinea (I. Remšíková) 
- Novinový stánok (Bresman) 
- Kaderníctvo a kozmetika (Denisa Gregorová) 
- Autotrans mechanizácia (Kútny) 
- Autoservis (František Strážnický) 
- Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
- Retux – kovovýroba (Ing. arch. Marián Blažíček) 
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- Drevopal – drevospracujúci podnik (Róbert Jendrol) 
- Drevostav (Anton Jendrol) 
- MINI-MIX predaj textilu a drogéria (Miriam Hlavatá) 
- BLACHOTRAPEZ – predaj plechov (Ján Luberda, Rabka Zdrój, 

Poľsko) 
- NOVA PARKET - výroba nábytku, dverí, podláh (Barninec) 

 
 Okrem uvedených služieb občanom slúžili dva bankomaty, predajca 
zeleniny na tržnici (2 – 3x v týždni). V dome kultúry sa striedali (1 – 2x 
v týždni) rôzni predajcovia textilu, obuvi, záclon, domácich potrieb a pod.. 
 Do obce prichádzali pojazdné predajne zeleniny, ovocia a iných 
potravín: 
Anmar Baďura, Trenčín – mäso 
Falkoner – Ovčáčková, Zádveřice (ČR) – mäso 
Pavol Komárek – zelenina 
Machaj Wojciech - mäso 

 
 V obci je okrem lomu Butkov v prevádzke k a m e ň o l o m Tunežice 
s majiteľom Doprastav Žilina. Surovina z tohto lomu sa v rôznych podobách 
využívala na stavbe diaľnice na úseku Sverepec – Vrtižer. Rovnakému účelu 
slúžila aj veľká betonárka Doprastavu situovaná za cementárňou.  
  

 
 

ŽELEZNICA SR 
 

Prednostom stanice bol Pavol Fatura. K stanici patrila aj Železničná 
stanica Beluša. Spolu na oboch pracoviskách bolo 34 zamestnancov. 
V obsadení nastal v roku 2009 dosť veľký pohyb, niekoľko z nich bolo 
preložených do iných staníc, niektorí prišli do Ladiec.  

V priebehu roka 2009 sa na stanici stalo niekoľko vážnych udalostí: 
19. januára to bol pokus o samovraždu Petry Palčekovej z Košece a 8. apríla 
podobný pokus Jozefa Rybára z Ladiec. 26. februára 2009 sa roztrhol vlak 
a 20. júna horúcobežnosť ložiska na stanici Beluša.  

Dopravná intenzita bola podstatne nižšia v nakládke (cementáreň), 
keď bolo naložené 81 983 ton v 1 817 vozňoch (pokles na 59 %). Vykládka 
187 207 ton z 5 581 vozňov (nárast na 121,4 %). Dovoz substrátov 
zaznamenal ďalší nárast, ktorý sa začal v predchádzajúcom roku.  

Cez Železničnú stanicu Ladce prešlo 8 726 vlakov nákladnej dopravy 
a rušňov (pokles na 70,7 %) a 19 000 vlakov s prepravou cestujúcich.  

Tržby stanice nemožno vyjadriť, pretože z prepravy cestujúcich ich 
zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a z prepravy tovaru 
Železničná spoločnosť CARGO, a.s.. 

Plánovaná plynofikácia a napojenie na obecný vodovod sa ani v roku 
2009 neuskutočnilo z finančných dôvodov. Urobila sa však oprava nadjazdu 
v Tunežiciach (Doprastav, Žilina) a obnova výhybiek a koľaje číslo 7. 

Pozornosť občanov vzbudili prípravy na výstavbu rýchlodráhy 
(technické prípravy, odovzdávka staveniska). 
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Najdôležitejšou udalosťou však bolo z r u š e n i e  Železničnej stanice 
Ladce rozhodnutím generálneho riaditeľa Železníc SR od 31. decembra 
2009 a zrušenie funkcie prednostu stanice. Stanice Ladce a Beluša boli 
pridelené do Púchova.  

 
 
 
 

SLOVENSKÁ  POŠTA  
 

 Slovenská pošta v Ladcoch ani v roku 2009 nemala optimálne 
podmienky na svoju prácu. Vedúcou bola Marta Uríčková, ktorá pracovala 
spolu s ďalšou pracovníčkou za priehradkou. Okrem nich boli na pošte 
zamestnané tri poštové doručovateľky.  
 Súčasťou pošty bola  pobočka Poštovej banky (do 200 vkladných 
knižiek, termínované vklady a ďalšie služby vkladateľom). 
 V tomto roku bolo na pošte podaných 11 300 doporučených zásielok, 
220 balíkov, 4 560 zásielok I. triedy.  
 Doručovateľky vo svojich rajónoch rozniesli 21 000 doporučených 
zásielok, 3 000 balíkov, 11 000 kníh a časopisov, do 250 000 letákov 
a vyplatili 3 840 dôchodkov.  
 Na pošte boli občanom k dispozícii i ďalšie služby: predaj žrebov, 
doplnkový tovar, noviny, časopisy.  
 V roku 2009 sa veľa hovorilo o tom, že sa pošta bude musieť 
premiestniť pre stavbu rýchlodráhy, pretože okolo súčasnej budovy sa bude 
budovať cesta k podchodu pod železnicu. Správy však neboli overené.  

 
 
 
 

POĽNOHOSPODÁRSTVO,  
LESNÉ  HOSPODÁRSTVO 

 
Lesné družstvo  

a Urbárske spoločenstvo 
v LADCOCH 

 
V Lesnom družstve bola jednou z hlavných činností brigádnická 

činnosť v lese, na vykášaní okolo vysadených stromčekov a nahrádzanie 
tých, ktoré uschli. Na jeseň to bolo natieranie porastu proti ohryzu v časti 
Kamenná. V časti Bukovina a Dielec čistili les od odpadu dreva.  

Na základe nariadenia Ministerstva poľnohospodárstva SR sa 
vykonala lesným hospodárom kontrola o stave smrekových hôr napadnutých 
kôrovcom. Na základe toho sa rozhodlo, ktoré dreviny sa budú vyrezávať, 
pričom zdravá drevina sa odpredávala a ostatné ako odpad a haluzovina sa 
drvičom spracovali a odpredali.  
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Predaj dreva pre spracovateľov i členov (ako palivové drevo) sa 
realizovalo iba z napadnutého dreva alebo získané pri presvetľovaní porastu, 
prípadne polámaného vyvráteného porastu.  

 
Urbárske spoločenstvo sa i v roku 2009 venovalo budove urbariátu 

(obchod AMV) a to uskutočnením viacerých opráv stavebného charakteru 
(odpad vody, výkopové práce, zábradlie, striešky nad vchodmi a ďalšie).  

 
V oboch spoločenstvách sa naďalej uskutočňuje predeľovanie 

nehnuteľností neznámych vlastníkov, starých a prastarých rodičov členov. 
V roku 2009 sa ukázalo, že niektorí o takéto vysporiadanie nemali záujem, 
pretože ich užívanie im nevynahradilo náklady s vybavovaním na súdoch.  

V roku 2009 sa skončilo volebné obdobie predstavenstva oboch 
spoločenstiev. Nové zvolia v marci 2010. 
 
 

Združenie urbárnikov  
a členov Lesného družstva 

 v TUNEŽICIACH  
 

Hospodárska a finančná kríza sa prejavila i v hospodárení tunežického 
združenia. Drevná hmota poklesla v záujme o ňu i v jej cene. Strate 
predchádzali najmä tým, že výrub organizovali len na základe dopytu 
a dohody o odbere.  

 
V oblasti obchodu v tvrdej vláknine sa predaj vôbec nezabezpečoval 

pre nevyhovujúcu trhovú cenu v tomto regióne. Drevo odpredávali okolitým 
pílam na ďalšie spracovanie. Z tejto činnosti spoločenstvo zabezpečovalo 
príjmy potrebné na ochranu lesa a pre podielový zisk členov. Určitý príjem 
mali i z odpredaja palivového dreva.  

 
Výdavky spoločenstva tvorili položky ako je daň, mzdy brigádnikom, 

náklady na prevádzku vozidla NIVA, používanie píly, krovinorezu, ochrany 
stromčekov náterom, povinná platba hospodára, právneho zástupcu, 
prevádzka telefónu, odmeny členom a ďalšie.  

 
Pri namáhavej práci (ktorá prinášala iba výdavky) bolo ožínanie 

mladých vysadených stromčekov, kde pomáhali ženy, mládež a členovia 
Poľovníckeho združenia Bukovina. Zároveň na jeseň vysádzali náhradné 
stromčeky za tie, ktoré sa neujali alebo ich zničila zver.  

V oblasti Hrbatý laz vysadili ovocné stromčeky – 10 jabloní a 60 
sliviek, tam, kde bol plánovaný ovocný sad ešte prarodičmi dnešných členov 
Lesného družstva. Okrem toho opravili jarček – potôčik tečúci od nepamäti 
zo Záhoria cez studienku až do dediny.  

Ani v roku 2009 nebol vyriešený spor so spoločnosťou Doprastav, a.s., 
Žilina, ktorý podniká na pozemkoch Združenia urbárnikov (kameňolom). Táto 
spoločnosť využíva lom pri stavbe diaľnice a iných stavbách bez toho, aby 
platila vlastníkovi nájom.  
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Poľnohospodárske 
družstvo, a.s. Košeca -   

farma Ladce 
 

 Poľnohospodárske družstvo, a.s. Košeca, kam patril aj kataster – 
farma Ladce, hospodárilo za okolností, ktoré sú verejnosti v podstate 
neznáme. Málo boli informovaní i samotní vlastníci pôdy – členovia družstva.  
 V družstve sa robili značné zmeny najmä v živočíšnej výrobe, čo malo 
vplyv na znižovanie stavu pracovníkov. Kronikár preto nebol schopný bez 
konkrétnych informácií poskytnúť údaje, ktoré by poslúžili v kronike budúcim 
generáciám.  
K dispozícii boli iba tieto podklady:  
Vedúci farmy Ladce bol Vladimír Chovanec, ktorý vystriedal Stanislava 
Zahradníka (pre chorobu odišiel do invalidného dôchodku). 
V ladčianskom katastri boli vysiate nasledovné plodiny: 
Repka ozimná na Horekončí (50 ha) 
Pšenica ozimná – U brvna, Rudiky, Daňové nivy (82 ha)   
Jačmeň jarný – Kračiny a Za Váhom (35 ha) 
Cukrová repa – Dužiny (20 ha) 
Kukurica – Rubanica, Za Váhom (100 ha) 
 
 Na jar chovali na farme Ladce 97 dojníc a 100 kusov mladého 
dobytka. Stav na konci roka 2009 nebol kronikárovi známy.  
  

 
 

 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Do tejto časti práce samosprávy patrilo mnoho úsekov, ktoré boli 

náročné na prácu, personálne obsadenie a značné finančné prostriedky. 
Mnohé z toho mohli urobiť občania, najmä pri skrášľovaní prostredia 
a disciplínou v odpadovom hospodárstve.  

Pozornosť sa venovala údržbe a zveľaďovaniu zelene. Verejné 
priestranstvá a trávniky sa pravidelne kosili, na jeseň hrabali a čistili. Sem 
patrili priestory škôl, parkové plochy v obci, pri DK, v Záhradnej ulici a na 
cintorínoch. Všetko bolo v starostlivosti pracovnej skupiny Obecného úradu. 
Do tejto kategórie patrila aj výsadba stromčekov na rekultivovanej pôde pri 
Váhu.  

Ladčianske potoky boli ďalej upravované. Slatinský potok 
rekonštruovali v prvej etape (píšem o tom v časti „VÝSTAVBA“) a Lúčkovský 
potok prehĺbili v časti od priestoru, kde sa začína IBV po čističku odpadových 
vôd. 

Pozornosť sa venovala zberovému dvoru ako sprostredkovateľa 
triedeného odpadu. O úspešnosti tohto zariadenia svedčí množstvo 
nazbieraných komodít v rámci separovaného zberu v roku 2009: 

- Sklo  21,34 ton 
- Plasty  12,69 
- Pneumatiky    3,64 
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- Elektroodpad  8,18 
- Železo 5,727 
- Autobatérie 0,050 

 
 Súčasťou zberov bol aj netriedený odpad zmesový, ktorého sa 
nazbieralo 517,10 tony. Náklady na tento zber boli 61 839,59 Eur. 
 Okrem toho sa odviezlo 76,16 ton objemového odpadu, na čo obec 
vynaložila 3 488,25 Eur. 
 Zbery boli pre obec stratové. Od občanov sa za komunálny odpad 
vybralo 33 209,36 Eur a od podnikateľov 10 244, 70 Eur. Obec teda doplatila 
21 874 Eur.  
 V chotári obce sa i v roku 2009 vyskytli „čierne skládky“, i keď ich bolo 
menej ako v predchádzajúce roky.  
 Osobitným problémom bol miestny park patriaci ku kaštieľu. Za kaštieľ 
i za park zodpovedal majiteľ – teda cirkev – Rád sestier. Kaštieľ i park 
chátrajú, pretože ani v roku 2009 sa nepodarilo majiteľom nájsť na oba 
objekty kupca.  
 Ako každý rok podala Považská cementáreň, a.s. obci a občanom 
správu o znečisťovaní ovzdušia. Podľa tejto správy vypustili v roku 2009 do 
ovzdušia z jednotlivých výrobných zariadení 102,2 tony tuhých znečisťujúcich 
látok, čo bolo o 80 ton menej ako v roku predchádzajúcom. Vypustili aj 2 700 
ton plynných látok, najmä oxidy dusíka a oxid uhoľnatý, čo je tiež menej ako 
v roku 2008. Za vypustené emisie zaplatili do Štátneho fondu životného 
prostredia 124 600 Eur. Účinnosť odprašovacieho zariadenia je na vysokej 
úrovni – viac ako 90 %.  
 Zákon stanovoval, že na 1 tonu vyrobeného slinku je možné vypustiť 
do ovzdušia 1,5 kg prachu, PCLA vypustila 0,25 kg na tonu slinku.  
 V dobe sucha dochádzalo k tvorbe emisií prachu. Spôsobovalo to 
skladovanie substrátov a slinku v centrálnej skládke, ktoré vietor roznášal do 
ovzdušia v najbližšom okolí cementárne.  
 Správa cementárne obsahuje aj spôsob hospodárenia s vodou 
a v oblasti odpadov. V roku 2009 vypustili 109 000 m2 vôd s priemerným 
znečistením 7 mg/l, pričom povolené znečistenie je 20 mg/l.  
 V odpadovom hospodárstve sa v cementárni spaľovali: gumový odpad 
(2 309 ton), mäsokostné múčky (33 978 ton), plasty, papier a drevo (13 406 
ton). 
 Dozor nad prekračovaním emisných limitov mala aj v roku 2009 
Slovenská inšpekcia životného prostredia.  
 
 
 
 

POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s.  
 

Po rokoch modernizácie v Považskej cementárni, a.s. aj v roku 2009 
riešili niektoré technické problémy a zlepšovali funkciu technologických liniek. 

V tomto roku podnik plne zasiahla hospodárska a finančná kríza. 
Čiastočné obmedzenia v stavebníctve sa odrazili v odbere cementu a tým aj 
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v jeho výrobe. Vedenie spoločnosti razilo a v praxi uvádzalo zásadu vyrábať 
iba toľko, koľko sa predá. 

V roku 2009 vyrobili 771 000 ton cementu a vyexpedovali 778 197 ton. 
Z celkovo predaných výrobkov išlo na domáci trh 568 865 ton a na 

export 209 331 ton. 
V lome Butkov vyťažili 963 000 ton vápenca a v závode vyrobili 

563 600 ton slinku.  
V roku 2009 riešili niektoré otázky týkajúce sa surovinovej základne 

v budúcnosti. Zabezpečovalo sa a rokovalo o otvorení nového lomu Ladce II 
nad Belušskými Slatinami. Táto otázka sa dostala do sporu s obcou Beluša 
i napriek tomu, že tamojší Obecný úrad vydal stavebné povolenie. Začatie 
prípravných prác na ťažbu sa počíta v rokoch 2011 – 2015.  
 
Vedenie spoločnosti: 
 
predstavenstvo: Ing. Anton Barcík, predseda 
 
členovia: Ing. Mária Kebísková, Ing. Pavol Martauz, Ing. Ľubomír Martinka, 

Johanes Berger, Anton Malovec, Franz Wallner 
 
výkonné vedenie: Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
                              Ing. Pavol Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
                              Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ 
                              Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
                              Ing. Jozef Mikušinec, technický a výrobný riaditeľ 
                              Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ 
 
 Napriek hospodárskej a finančnej kríze v cementárni sa zachovali 
niektoré štandardné sociálne a spoločenské vymoženosti a zvyklosti. Naďalej 
sa poskytovali zdravotné, najmä kúpeľné a rekreačné výhody, slúžila 
závodná jedáleň a niektoré iné služby.  
 
 V júli sa organizoval Deň cementárov s futbalovým turnajom.  
Na konci roka sa stretli dôchodcovia – bývalí zamestnanci cementárne 
s vedením podniku. Stretnutie bolo spestrené kultúrnym programom 
a spoločenským posedením.  
 
 Pri príležitosti 120. výročia vzniku cementárne usporiadali oslavu 
a stretnutie vybraných pracovníkov a hostí v Trenčianskych Tepliciach 
s atraktívnym a nákladným kultúrnym programom. Pre pracovníkov 
neusporiadali nijaké podujatie s odvolaním sa na krízu. Stalo sa to 
predmetom kritiky radových pracovníkov cementárne.  
 
 V roku 2009 naďalej fungovala tradične dobrá spolupráca cementárne 
s obcou Ladce. Píšem o tom najmä v časti „VÝSTAVBA OBCE“, ale i v iných 
kapitolách tohto zápisu kroniky.  
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  OSTATNÉ  
VÝROBNÉ PODNIKY 

 
Vodná elektráreň Ladce 

 
 Vedenie elektrární (Slovenské elektrárne – ENEL) i naďalej 
neposkytuje nijaké informácie o svojich prevádzkach a tak nemožno ani za 
rok 2009 priblížiť čitateľovi obecnej kroniky fakty o prevádzke tejto najstaršej 
vodnej elektrárni na Slovensku. 
 Podľa ústneho podania vedúceho prevádzky Ladce Bc. Ivana Fedora 
sa plán výroby za rok 2009 splnil, uskutočnili sa bežné opravy strojov 
a údržba ostatných zariadení.  
Opravy vykonávala objednaná firma, ktorá vznikla v roku 2008 
z prepustených zamestnancov a má sídlo v Ilave.   
 
 

Kameňolom Tunežice 
 

 Kameňolom Tunežice pracoval počas roka najmä pre svojho 
súčasného majiteľa Doprastav Žilina. Už druhý rok robil vedúceho lomu pán 
Sládek (syn bývalého vedúceho, ktorý odišiel na dôchodok). Výrobky – 
zmesi rôznych rozmerov šli väčšinou na diaľnicu D1, na výrobu zmesí pre 
povrch vozovky, ale i iným odberateľom.  
 V roku 2009 pokračovalo rokovanie a súdny spor o majiteľstve 
pozemku, na ktorom kameňolom stojí a o platenie nájomného oprávnenému 
majiteľovi Združeniu urbárnikov a členov Lesného družstva v Tunežiciach.  
 
 

Drevopal a Drevostav 
 

 Majiteľom Drevopalu je Róbert Jendrol a Drevostavu Anton Jendrol. 
Oba podniky sa zaoberali spracovaním dreva. V roku 2009 došlo 
k problémom v odberateľských vzťahoch zo strany veľkého odberateľa, ktorý 
sa obrátil na lacnejšieho dodávateľa z Poľska. Majitelia boli nútení prepúšťať 
zamestnancov. 
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ÚVOD 

 
Obec Ladce a jej vedenie podstúpili, tak ako všetky obce na 

Slovensku, v roku 2010 skúšku trpezlivosti, pružnosti a schopnosti čeliť 
nepriaznivým – najmä finančným problémom, od ktorých sa odvíjali 
každodenné starosti obce. Takto sa stal rok 2010 najťažším počas ostatného 
volebného obdobia, ale paradoxne aj úspešným vo viacerých oblastiach.   

Činnosť obecného zastupiteľstva a aj administratívu Obecného úradu 
a starostu obce čiastočne ovplyvnila novela zákona o obecnom zriadení. 
Novela zlepšila síce mechanizmus riadenia, ale nevyriešila kardinálnu otázku 
– financovanie obce.  

Dňa 18. marca 2010 sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici konalo 
slávnostné zasadnutie Hnutia vypálených obcí na Slovensku. Na zasadaní 
prevzal zástupca obce – starosta Pamätnú medailu ministra obrany SR za 
účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie udelenú obci Ladce.  

Rok 2010 bol aj rokom volieb. Voľby a celoštátne referendum sa 
v obci udiali bez akýchkoľvek komplikácií s účasťou, ktorá sa pohybovala na 
úrovni účasti celoštátnej. Napodiv, najväčšia účasť bola vo voľbách 
poslancov do NR SR – o 12 % vyššia ako v komunálnych voľbách.  

Výstavba obce napriek kríze a nedostatku finančných prostriedkov 
postupovala úspešne najmä v oblasti bytovej výstavby. Dva bytové činžiaky 
a 16-bytoý nájomný dom sa dostali do štádia pred dokončením, výstavba 
rodinných domov Za kaštieľom čakala na administratívne dokončenie. 
Pokročili stavby spojené s modernizáciou železnice a to prestavba pošty, 
most pod železnicu pre Slatinský potok, nadjazd v Tunežiciach a dokončený 
bol úsek železnice Ladce – Beluša. Začala sa a čiastočne dokončila 
revitalizácia pri DK. Výstavba Rímsko-katolíckeho kostola sa začala 
rekonštrukciou budovy bývalého Obecného úradu na faru.  

Takmer nijaké zmeny nenastali v oblasti obchodu a služieb 
obyvateľstvu. Stále zostáva nedobrá situácia v priestoroch pre predaj 
potravín.  

Životné prostredie, najmä odpadové hospodárstvo, malo v roku 2010 
niekoľko vážnych problémov, ktoré musela obec riešiť. Problémy vyplývali 
z finančných otázok, nedoriešenia odberu od spracovateľov separovaných 
surovín i nedisciplinovanosti niektorých občanov. Nedoriešenou zostala 
otázka parku i napriek čiastočnej snahe majiteľa o zmenu. Emisie v ovzduší 
vypúšťané Považskou cementárňou, a.s. boli pod stanovenou normou, od 
ostatných znečisťovateľov nemá možnosť údaje získať ani kronikár ani obec.  

Organizácie a spolky v Ladcoch mali aj v roku 2010 zásluhu na tom, 
že časť občanov spoločensky žila, venovala sa svojim záľubám a mnohé 
prispeli aj k zveľadeniu obce. Najväčšou zásluhou organizácií je, že niektoré 
z nich podchytili k záujmovej činnosti mládež.  

Všetky tri školy v Ladcoch zápasili s nedostatkom finančných 
prostriedkov. V Materskej škole, Základnej škole i v Odbornom učilišti 
internátnom zavádzali do praxe výchovno-vyučovacie programy a moderné 
vyučovacie prostriedky. To všetko pri dobrom kádrovom obsadení a v ZŠ 
i OUI i v optimálnom prostredí. Nedoriešenou zostala revitalizácia priestorov 
Materskej školy.  
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V oblasti kultúry a spoločenského života sme zaznamenali dobrú 
prácu komisie pre kultúru obecného zastupiteľstva, ktorá pripravila niekoľko 
zaujímavých podujatí pre občanov. Štandard činnosti zaznamenali knižnica, 
Ladecké zvesti, Zbor pre občianske záležitosti, dychová hudba. V roku 2010 
prestalo byť problémom využívanie priestorov DK, zostala na vyriešenie jeho 
modernizácia, ktorá by priniesla rapídne zníženie nákladov.  

 
 

                                                             Branislav  L i p t á k, 
                                                                    kronikár obce 
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

 
Stav obyvateľstva  

k 31.12.2010 
 
Stav obyvateľstva sa už niekoľko rokov mení iba málo – rok 2010 

nebol výnimkou. Počet narodených sa približne rovná počtu úmrtí, počet 
odsťahovaných sa veľa nelíši od prisťahovaných. V roku 2010 teda poklesol 
počet obyvateľov Ladiec o 5. 

 
 Počet obyvateľov celkom bol 2 604. 
 
 Z toho občanov nad 15 rokov                       2 224 
 Detí do 15 rokov 380 
 Priemerný vek vypočítaný z celkového počtu 38,66 roka 
 
 Prehľad  podľa veku a pohlavia: 
 Deti do 15 rokov – dievčatá 196  
 chlapci 184  

 
Mládež od 15 - 18 rokov – dievčatá       41 

                                  chlapci           49 
 
 Dospelí –  ženy                                    1 092  
      muži                                     1 042 

  
 Spolu bolo prihlásených (včítane narodených) 42 občanov, 
odhlásených (včítane zomretých) 47 občanov.  
 
 

Narodené deti 
 

Sofia  Brtáňová 

Jakub Didek 

Thobias Kováč 

Rebeka Filiačová 

Sofia Chaláňová 

Matej Kawulok 

Matúš Močko 

Matej Drozd 

Martin Straka 

Richard Števanka 

Nikola Mikáčová 

Nela Melicherová 

Hana Juzeková 
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Bibiana Blažíčková 

Nella Štrbíková 

Tomáš Janík 

Richard Kocmál 

Rebeka Taria Čuríková 

Martin Majerov 

Samuel Kurtiš 

David Kandráč 

 
Celkom sa narodilo 13 chlapcov a 8 dievčat.  
 
 

Zomreli 
 

Milan Zahradník (52 ročný) 

Viktor Majerík (75) 

Gizela Letková (83) 

Juraj Suran (40) 

Emília Várošová (83) 

Ján Mackura (76) 

Anton Chleban (70) 

Jozef  Bednárik (77) 

Emília Račková (87) 

Pavlína Rácová (83) 

Emil Peterka (85) 

Mária Kantoríková (74) 

Mária Janíková (84) 

Emília Máliková (69) 

Alojz Hofstädter (60) 

Anna Bieliková (78) 

Oľga Košťálová (46) 

Norbert Tupý (10) 

Margita Bašková (83) 

Helena Zemanová (78) 

Vincencia Koyšová (79) 

Karol Ondrášek (81) 

 
 Zomrelo 12 žien a 10 mužov. Priemerný vek zomrelých bol 71,2 roka. 
Najmladší tragicky zahynuli pri havárii automobilu (Oľga Košťálová a Norbert 
Tupý).  
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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

OBECNÝ ÚRAD 
 

Obecné zastupiteľstvo  
a Obecný úrad 

 
V roku 2010 nenastali v obecnom zastupiteľstve nijaké zmeny – ani 

kádrové, ani organizačné. Hodnotenie disciplíny, účasti na zasadaniach 
a aktivity pri významných problémoch obce v roku 2010 i počas celého 
volebného obdobia bolo kladné.  

Určitý vplyv na činnosť obecného zastupiteľstva a Obecného úradu 
mala Novela zákona o obecnom zriadení. Zo 65 novelizovaných bodov sa 
niektoré priamo dotýkali obecného zastupiteľstva a Obecného úradu 
v Ladcoch.  

Priamo do kompetencie starostu obce sa vyčlenilo schvaľovanie 
poriadku odmeňovania i menovanie zástupcu starostu. Doplnila sa 
pôsobnosť obecného zastupiteľstva schvaľovať štatút obce, upravila sa 
lehota – periodicita konania zasadaní OZ. Podľa novely správnym orgánom 
už nebude starosta obce, ale obec ako právnická osoba, za ktorú starosta 
koná aj v administratívno-právnych vzťahoch.  

Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad v roku 2010 museli riešiť 
niektoré závažné problémy, ktoré mali nemalý vplyv na chod obce. Jeden 
problém sa týkal narušenia životného prostredia, druhý výpadku finančných 
prostriedkov.  

Inšpekcia životného prostredia zakázala vývoz odpadu (vrátane 
zeminy) k Váhu. Tento čin nezodpovedných občanov a niektorých podnikov 
mal za následok, že obec musela dať odviezť na skládku do Dubnice takmer 
500 ton odpadu na vlastné náklady. Potom musela obec pozemok 
monitorovať, pretože hrozili vysoké pokuty.  

Druhý vážny problém bol výpadok z podielu daní fyzických osôb. 
Problém sa týkal celého Slovenska a postihol všetky mestá a obce. Výpadok 
bol v niektorých mesiacoch až 50 % i viac. Ohrozená bola údržba obce, 
zbery odpadových surovín i splácanie úveru obce.  

V januári 2010 začal Obecný úrad svoju činnosť v nových 
priestoroch v prístavbe Domu kultúry (podrobnosti technického charakteru 
a o dodávateľoch sú v zápise kroniky z roku 2009). V roku 2010 sa urobila 
nová vonkajšia omietka a niektoré úpravy v interiéri.  

 
 

Zasadania obecného 
zastupiteľstva 

(hlavné body zasadaní) 
 

 Prvé zasadanie sa konalo 20. januára 2010. Na úvod prerokovali 
spolu so stavebníkmi problémy okolo individuálnej bytovej výstavby „Za 
kaštieľom“. Schválili návrh na úpravu rozpočtu v roku 2009. Na tomto 
zasadaní schválili aj ročný plán schôdzí obecného zastupiteľstva.  
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Dňa 17. februára 2010 (i na ďalších zasadaniach) poslanci riešili 
návrhy na využívanie priestorov bývalého kina – väčšina záujemcov chcela 
zriadiť diskobar. Tento zámer sa v roku 2010 neuskutočnil.  
Zástupca spoločnosti ENVI-PAK predložil návrh na spoluprácu pri 
separovanom zbere. Ani tento zámer poslanci na nasledujúcej schôdzi 
(marec) z dôvodu nevýhodnosti pre obec neschválili.  

Na zasadaní prerokovali a schválili členovia zastupiteľstva Všeobecne 
záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku. 
Zaoberali sa tiež otázkou umiestnenia hospodárskych budov po 
presťahovaní Obecného úradu do nových priestorov.  

Zasadanie dňa 17. marca 2010 zamietlo návrh na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia – výmenu pôvodných svietidiel za nové „LED diódové“. 
Dôvodom zamietnutia bola zlá finančná situácia obce.  
Predmetom rokovania tohto zastupiteľstva bola aj výstavba novej požiarnej 
zbrojnice z prostriedkov Eurofondov. Keďže podmienkou je objekt, ktorý je 
vlastníctvom obce, navrhli časť Materskej školy, ktoré je nevyužitá. 
 Hlavnými bodmi rokovania na zasadaní dňa 14. apríla 2010 boli 
otázky premiestnenia hospodárskych priestorov Obecného úradu do lokality 
medzi futbalovou tribúnou a Domom kultúry. Otázku však neuzavreli. 
Prerokovali aj otázku preloženia Zberného dvora na nové miesto. Hlavným 
dôvodom bolo uvoľnenie miesta pre rozšírenie cintorína. Pre premiestnenie 
vytypovali lokalitu za Domom chovateľov. Umiestnenie zberného dvora musí 
spĺňať viacero kritérií: prístupnosť, hygienické dôvody a musí byť majetkom 
obce.  

Ďalšie zasadania obecného zastupiteľstva bolo 19. mája 2010 a na 
programe malo tieto body rokovania:    
Poslanci vzali na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o vyhlásení referenda. Poslanci schválili zmenu člena výberovej komisie, keď 
Ing. A. Černotovú nahradí Bc. Slávka Suranová. Potom poslanci prerokovali 
a schválili zmenu stránkových hodín na Obecnom úrade. V utorok a vo 
štvrtok bude Obecný úrad pre stránky zatvorený.  
 Na zasadaní 30. júna 2010 definitívne zrušili uznesenie o prenájme 
priestorov bývalej kinosály, pretože budúci prenajímateľ (p. Baláž) 
nepodpísal zmluvu. Týmto sa otázka využívania kinosály pre rok 2010 
definitívne uzavrela.  
 Dňa 7. júla 2010 sa konalo mimoriadne zasadanie obecného 
zastupiteľstva, na ktorom sa prerokoval jediný bod – schválenie odkupnej 
ceny za murovanú transformačnú stanicu na sídlisku Záhradná a pripojený 
kábel. Kupcom boli SSE Žilina za 33 108 Eur.  

Hlavným bodom programu na zasadaní 13. októbra 2010 bolo 
schválenie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na projekt 
Revitalizácie obce (priestory pred Kultúrnym domom) vo výške 340 369 Eur. 
Stavba je hradená z Eurofondov. Obec sa na celej stavbe podieľala 
financiami vo výške 5 %. Na zasadaní schválili prenájom kancelárskych 
priestorov v Osvetovej besede Tunežice firme „Alpine Slovakia“, ktorá 
uskutočňuje stavbu nadjazdu v Tunežiciach.  

Posledné zasadania obecného zastupiteľstva v roku 2010 i v celom 
volebnom období sa konalo 15. novembra 2010. Poslanci prerokovali 
niekoľko bežných bodov, ale i smernicu pre odmeňovanie účinkujúcich pri 
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občianskych obradoch, zásady a Všeobecne záväzné nariadenie upravujúce 
zápis dieťaťa do školy, povinnú školskú dochádzku, úhradu v školskej jedálni 
a pod.  
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za štvorročnú prácu a snahu 
dosiahnuť kladné výsledky pri budovaní a riadení obce, napriek sťaženým - 
najmä finančným - podmienkam.  
 
 Po voľbách do obecného zastupiteľstva a starostu obce, zasadalo 
novozvolené zastupiteľstvo v roku 2010 dvakrát.  
 Dňa 15. decembra ustanovujúce zastupiteľstvo a 28. decembra riadne 
zasadanie nových poslancov.  
 
(Voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce v kapitole „VOĽBY“) 
 
 Slávnostným zasadaním nového obecného zastupiteľstva, ktoré bolo  
dňa 15. decembra 2010 sa začalo nové volebné obdobie. Na zasadaní sa 
zúčastnilo osem poslancov a pozvaní hostia. Pre chorobu bol neprítomný 
poslanec Ing. Jaroslav Koyš.  
Po otvorení, určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice Ing. Ľubica 
Zahradníková, predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznámila 
prítomných s výsledkami volieb pre volebné obdobie 2010 – 2014. 
Potom starosta zložil sľub, ktorý prečítala Ing. Zahradníková. Súčasne 
starosta prevzal insignie obce.  
V ďalšom bode zasadania poslanci zložili sľub do rúk novozvoleného 
starostu Ing. arch. Jána Remu. 
Po sľube poslancov starosta predniesol príhovor.  
Starosta obce poveril funkciou zástupcu starostu Ing. Petra Bračíka. Poslanci 
schválili predložený návrh na sobášiacich: Ing. Petra Bračíka a Danielu 
Hudecovú.  
V ďalšom schválili plat starostu a Zásady odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva.  
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo komisie a súčasne aj ich 
predsedov: 

- Komisia finančná a likvidačná (Ing. Jaroslav Koyš) 
- Komisia sociálno – zdravotná (Daniela Hudecová) 
- Komisia pre kultúru a šport (Dominik Koštialik) 
- Komisia ochrany verejného poriadku (Ing. P. Bračík) 
- Komisia osobitne pre časť Tunežice (Ján Abrahámovský) 
- Komisia pre časť Horné Ladce (Marián Markuš) 

 
Na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 28. decembra 2005 zložil sľub 

poslanca Ing. Jaroslav Koyš.  
Poslanci schválili 4 709 Eur ako príspevok na dokončenie rekonštrukcie 
pošty.  
Hlavným bodom programu zasadania bolo prerokovanie a schválenie 
rozpočtu obce na rok 2011. Po pripomienkach a niektorých presunoch na 
výdajových položkách rozpočet schválili.  
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Zamestnanci 
Obecného úradu 

 
Funkcionári:  
 
Ing. arch. Ján Remo, starosta 
Marián Justh, zástupca starostu 
Ing. Daniela Kalusová, hlavný kontrolór obce  
 
 
Referenti: 
 
Ľubomíra P o r u b č a n o v á 

- sekretariát, matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva 
 
Alena Č e r n o t o v á, Bc. Slávka S u r a n o v á 

- finančné a mzdové otázky, školstvo 
 
Alena S u c h á r o v á 

- správa daní a poplatkov 
 
Ľubica Š e d í k o v á 

- cintoríny, ochrana životného prostredia, civilná obrana, archív 
 
Ing. Ľubica Z a h r a d n í k o v á  

- sociálne veci a kuratela, odpadové hospodárstvo 
 
 

Pracovná skupina 
Obecného úradu 

 
Vedúci: Jozef Daňo 
 
 Pracovná skupina Obecného úradu začala na začiatku roka 2010 
s počtom 11 pracovníkov (8 mužov, 3 ženy) a 31. decembra 2010 končila s 9 
pracovníkmi (7 mužov a 2 ženy).  
 V náplni práce bola starostlivosť o verejné priestory (trávniky, 
chodníky, autobusové zastávky, cintoríny atď.). Organizovali a realizovali 
periodické zbery triedeného odpadu železa, skla, plastov a iných komodít.  
 Z bežných prác najviac zamestnávalo pracovníkov kosenie, ktoré bolo 
v daždivom roku 2010 obzvlášť obtiažne.  
 Rok 2010 bol rokom aj viacerých odborných – najmä murárskych 
a betonárskych prác. Murári v zimných mesiacoch január až marec pracovali 
v Základnej škole na prerábaní WC a iných prác. Urobila sa rekonštrukcia 
prečerpávačky „Za kláštorom“, vydláždenie a vybetónovanie súhradky pri 
Sabovi, vydláždenie na cintoríne v Tunežiciach, fasáda na obecnom dome 
(DK). Pracovníci sa podieľali aj na čistení potoka v Dužinách, na likvidácii 
skládky odpadu pri Váhu, presťahovali poštu do Domu kultúry a mnoho 
ďalších prác, ktoré priniesla potreba.  
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VOĽBY A REFERENDUM 
V ROKU 2010 

 
V roku 2010 pristupovali občania Ladiec trikrát k volebným urnám. 

Volili poslancov do Národnej rady SR, zúčastnili sa referenda k šiestim 
otázkam o politike a ekonomike v SR a v novembri volili poslancov obecného 
zastupiteľstva a starostu obce. 

 
 

Voľby do Národnej rady SR 
 

Konali sa 12. júna 2010 v troch okrskoch  a v troch volebných 
miestnostiach ako obvykle. 

 
Okrsok 1 – volebná miestnosť v Dome kultúry 
Zapísaných bolo 949 voličov, zúčastnilo sa 579 (61,01 %). 

                 
Okrsok 2 – volebná miestnosť v Základnej škole 
Zapísaných 783 voličov, účasť 467 (59,64 %). 
 
Okrsok 3 – volebná miestnosť v OB Tunežice 
Zapísaných 397 voličov, účasť 248 (62,46 %). 
 
Celkom bolo v obci zapísaných 2 129 voličov. Vo voľbách sa zúčastnilo 
1 315, čo bolo 61,76 %. 

 
Voľby prebehli pokojne s výsledkami približne ako na celom 

Slovensku. Ani v týchto voľbách sa nerozvíjala osobitná agitácia. Strany 
a hnutia sa spoliehali skôr na predvolebnú kampaň robenú v informačných 
prostriedkoch.  

 
V obci najviac hlasov dostal SMER – SD spolu 648 hlasov, čo bolo 

viac ako 50 %, teda oveľa viac ako v globále v Slovenskej republike. Na 
druhom mieste s počtom hlasov 146 skončila Sloboda a solidarita a po nej 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS 116 hlasov.  

 
Ostatné strany a hnutia: Kresťanskodemokratické hnutie (86), 

Slovenská národná strana (69), Ľudová strana Hnutie za demokratické 
Slovensko (67), Strana demokratickej ľavice (45), Komunistická strana 
Slovenska (36), Ľudová strana Naše Slovensko (31), Most – Híd (13), Únia – 
strana pre Slovensko (6), Strana rómskej koalície (6), Paliho Kapurkova 
veselá politická strana (6), Združenie robotníkov Slovenska (4), Európska 
demokratická strana (3), Nová demokracia (1).  

Ostatné strany nedostali ani jeden hlas.  
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Celoštátne referendum 
 

Referendum na podnet politickej strany Sloboda a Solidarita sa konalo 
po vyhlásení prezidenta SR dňa 18. septembra 2010. 

V Ladcoch sa konalo v troch obvyklých okrskoch a v troch volebných 
miestnostiach (Dom kultúry, Základná škola a Osvetová beseda Tunežice). 

 
Výsledok: 
 
Okrsok č. 1:   947 voličov – účasť 156 (16,47 %) 
Okrsok č. 2:   783 voličov – účasť 167 (21,32 %) 
Okrsok č. 3:   384 voličov – účasť   62 (16,14 %) 

 
Celkom: 2 114 oprávnených voličov – účasť 385 (18,21 %). 

 
Podľa Ústavy SR sa za platné pokladá referendum, na ktorom sa 

zúčastní viac ako 50 % oprávnených voličov. V SR sa na referende 
zúčastnilo iba 23 % - referendum bolo teda neplatné.  

 
K jednotlivým otázkam referenda sa zúčastnení občania Ladiec 

vyjadrili takto: 
 

1. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť platiť za 
služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským 
rozhlasom?  
(333 áno – 40 nie) 
 

2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať 
konanie poslanca ako priestupok za všetky priestupky podľa zákona 
o priestupkoch?  
(376 áno – 1 nie) 
 

3. Súhlasíte s tým, aby NR SR znížila počet poslancov na 100?  
(363 áno – 16 nie) 
 

4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej 
moci môžu obstarávať vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 
40 000 Eur?  
(344 áno – 27 nie) 
 

5. Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov 
a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?  
(382 áno – 74 nie) 
 

6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené 
výkonom verejnej moci z možnosti uplatňovať právo na odpoveď 
podľa tlačového zákona?  
(301 áno – 52 nie). 
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Voľby starostu a poslancov 
obecného zastupiteľstva 

 
 Voľby vedenia obce sa konali dňa 27. novembra 2010 na volebné 
obdobie 2011 – 2014.  
 Obecné zastupiteľstvo schválilo 3 volebné obvody: obec Ladce (dva 
okrsky a dve volebné miestnosti), časť Horné Ladce a časť Tunežice. 
 Do obvodu Horné Ladce patrila Ulica Janka Kráľa, do obvodu 
Tunežice celá bývalá obec Tunežice a do obvodu Ladce bývalá obec Ladce.  
 Volebné miestnosti sa nachádzali v Dome kultúry (dve pre časť Ladiec 
a Horných Ladiec), v Základnej škole a v Tunežiciach – Osvetovej besede. 
 Do termínu 3. októbra mohli politické subjekty i jednotlivci (nezávislí 
kandidáti) predložiť miestnej volebnej komisii kandidátky na poslancov 
a starostu obce. Dňa 6. októbra schválila miestna volebná komisia 
kandidátku: 21 kandidátov v obvode Ladce (voliteľných 5 poslancov), 6 
v obvode Horné Ladce (voliteľných 2 poslancov) a 8 kandidátov v obvode 
Tunežice (voliteľných 2 poslancov).  
Rovnako schválila 3 kandidátov na post starostu obce volených v celej obci, 
vo všetkých troch obvodoch.  
Samotné voľby riadila miestna volebná komisia a štyri okrskové komisie.  
Miestna volebná komisia: 
Ing. Ľubica Zahradníková, predsedkyňa 
Bc. Ivan Fedor 
Anton Haršáni 
Július Šedík 
Ing. Bohuslava Drozdová 
zapisovateľka: Ľubomíra Porubčanová 
 
Výsledky volieb: 
Dovedna prišlo k voľbám 1 026 voličov (48,19 %). Z toho v 1. obvode 740 
(48,7 %), v 2. obvode 166 (47,7 %), v 3. obvode 120 voličov (46,33 %). 
 
K a n d i d á t i na starostu dostali takýto počet hlasov:  
Marián Justh – SDĽ 347 
Jozef Mihálik – nezávislý kandidát 123 
Ing. arch. Ján Remo – ĽS-HZDS 540 
 
K a n d i d á t i na poslancov:  
Obvod č. 1 (741 voličov) 

Ing. Peter Bračík, KDH (260 hlasov) 
Milan Češko, KDH (163) 
Jozef Fatura, ĽS-HZDS (158) 
Pavol Fatura, KSS (91) 
Ing. Ján Gramata, ĽS-HZDS (146) 
Mgr. Helena Holičková, SDĽ (149) 
Alena Hudáková, SDĽ (53) 
Daniela Hudecová, KDH (205) 
Peter Chovanec, KDH (197) 
Vladimír Chovanec, KDH (251) 
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Dáša Illyiová, SDĽ (119) 
Juraj Kalus, KSS (52) 
Dominik Koštialik, SMER-SD (282) 
Ing. Jaroslav Koyš, SMER-SD (280) 
Libor Kvasnica, SNS (60) 
Ing. Jaroslav Melicher, ĽS-HZDS (14) 
Vladimír Poliak, ĽS-HZDS (47) 
Ing. Monika Števánková, SDĽ (150) 
Bc. Jozef Švihel, SDĽ (55) 
Ing. Miroslav Zahradník, ĽS-HZDS (53) 
Miroslav Zajac, SMER-SD (135) 
 
Obvod č. 2 Tunežice (166 voličov) 

Ján Abrahámovský, SMER-SD (94) 
Mikuláš Balog, SDĽ (22) 
Jozef Ďuriš, KDH (19) 
Pavol Letko, SNS (49) 
Gabriela Melicherová, SNS (84) 
Jozef Mihálik, nezávislý kandidát (35) 
 
Obvod č. 3 (Horné Ladce) 120 voličov 

Mgr. Mária Bednáriková, KDH (37) 
Slávko Belian, SDĽ (22) 
Ing. Martin Fatura, KDH (3) 
Ing. Dominik Kobza, SMER-SD (32) 
Branislav Král, SDĽ (8) 
Marian Markuš, ĽS-HZDS (62) 
František Meliš, ĽS-HZDS (55) 
Martin Šimon, SNS (5) 
 
Zvolení poslanci: 
Dominik Koštialik 

Ing. Jaroslav Koyš 

Ing. Peter Bračík 

Vladimír Chovanec 

Daniela Hudecová 

Ján Abrahámovský 

Gabriela Melicherová 

Marián Markuš 

František Meliš 

 
Zvolený starosta: Ing. arch. Ján R e m o  
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VÝSTAVBA OBCE 
 

 Výstavba obce v roku 2010 sa zamerala najmä na výstavbu bytov, 
dokončenie rekonštrukčných prác v Základnej škole, výstavbu komunikácií, 
začiatok revitalizácie obce – konkrétne úprava pred Domom kultúry, úprava 
potokov a bežné, každoročné práce na čistení obce, úprava zelene a ďalšie 
práce.  
 
 

16-bytový nájomný dom 
 

 Bytový dom, v ktorom si občania budú najímať byty, sa staval 
v priestore za kaštieľom, vedľa družstevnej bytovky. Zdroje boli zo Štátneho 
fondu bývania, z pôžičky, ktorú bude obec splácať 30 rokov z nájomného 
a z dotácie Ministerstva výstavby.  
 Projektovú dokumentáciu spracovali v Projektovej inžinierskej 
kancelárii v Trenčíne, Ing. Dušan Krupala. Dodávateľom bola firma BEZEX – 
Igor Hrušovský, Trenčianske Stankovce. Investičný náklad bol stanovený na 
776 025 Eur.  
 Na konci roka 2010 bola stavba v pokročilom štádiu výstavby, keď sa 
robili vnútorné práce.  
 
 

Revitalizácia obce 
 

 Podľa Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja boli stanovené 
určité podmienky na prijatie projektov revitalizácie. Musela to byť už 
jestvujúca stavba, ktorú bolo treba obnoviť – revitalizovať.  
 Obecné zastupiteľstvo vybralo priestor pred Domom kultúry. Súčasťou 
je aj chodník vedúci od Domu kultúry na križovatku a v strede obce pri 
bytovkách.  
 Projektovú dokumentáciu spracovala firma INGART Stupava, autor 
Ing. Juraj Čierny. Dodávateľ YIT REDING Bratislava. Predpokladaný náklad 
330 752 Eur. Stavba bude dokončená do konca marca 2011.  
 
 

Pošta Ladce - rekonštrukcia 
 

Stavba – rekonštrukcia spočívala v úprave vchodu, interiéru 
a priestorov budúcej cesty k podjazdu pod železnicu. Stavba bola vyvolaná 
modernizáciou železnice, ktorá súčasne prebiehala aj v Ladcoch (píšem 
o tom v kapitole „ŽELEZNICA SR“). 

Investorom sú Železnice SR a dodávateľom je združenie podnikov 
realizujúce modernizáciu železnice. Aj na tejto stavbe práce značne pokročili 
(termín dostavby február 2011.) 
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Farský úrad 
 
Farský úrad Ladce sa prebudováva z bývalej budovy Obecného úradu 

č. 151. 
Projektové práce zhotovil PIO Keramoprojekt Trenčín. Náklady sa 

predpokladajú na 332 000 Eur a hradí ich investor nadácia AGAPA, ktorá 
organizovala celý zámer výstavby Kostola v Ladcoch.  

Dodávateľom stavby bola firma SIBAMACK Považská Bystrica. 
Výstavba fary bude pokračovať v roku 2011. 

 
 

Stavba bytoviek 
 

Na konci roka 2010 boli tesne pred dokončením dve bytovky 
v Záhradnej ulici. Obe bytovky majú po 13 bytov a garáže. Majiteľom stavby 
je firma MINDO z Novej Dubnice, ktorá byty predáva do vlastníctva 
záujemcom.  

Byty sú moderné s najnovším technickým vybavením, vlastným 
kúrením a pod.. 

 
 

Súhradka z Koyšovej ulice 
 
V auguste pracovná skupina Obecného úradu upravila súhradku 

z Koyšovej na Hviezdoslavovu ulicu. Časť z nej vyložili dlaždicami a väčšiu 
časť zabetónovali. Práce skončili za jeden pracovný týždeň. Materiál poskytol 
sponzor Považská cementáreň, a.s.. 

 
 

Úprava interiéru v ZŠ 
 

V roku 2010 sa ukončila rekonštrukcia Základnej školy modernizáciou 
WC a niektorými ďalšími úpravami. Práce uskutočnila pracovná skupina 
Obecného úradu a materiálom pomohli aj niektorí miestni sponzori (Jendrol, 
Barninec). Práce sa prevádzali za ušetrené financie ZŠ.  

 
 

Ostatné stavebné práce uvádzam v kapitole ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
a ŽELEZNICE SR. 

 

 
Prehľad za posledné 

volebné obdobie 
 

V roku 2010 končilo volebné obdobie, preto uvádzam stavebné akcie 
za roky 2007, 2008, 2009 a 2010: 
Prístrešok Dom smútku Tunežice 

Vodovod Záhradná ulica 

Vodovod pri potravinách AMV 
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Automatický zvon – kaplnka Ladce 

Detské ihrisko – Záhradná ulica 

Autobusové zastávky 

Rekonštrukcia priestorov kaviarne v DK 

Rekonštrukcia strechy DK (prístavba) 

Rekonštrukcia Základnej školy 

Viacúčelové ihrisko v Základnej škole 

Vodovod Záhradná ulica 

Rekonštrukcia elektroinštalácie v DK 

Rekonštrukcia bleskozvodov v DK a Obecnom úrade 

Chodník Tunežice 

Prestavba prístavby DK na Obecný úrad 

Výstavba 16-bytovky 

IBV Za kaštieľom – prípravné práce 

Škarpovanie Slatinského potoka 

Revitalizácia obce  

 
Všetko za 2 322 073 Eur.   
 
 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Starostlivosť o zeleň 
  

Starostlivosť o zeleň v obci, na verejných priestranstvách, školách, 
pred Domom kultúry a inde si v roku 2010 vyžiadala od pracovníkov 
Obecného úradu oveľa viac práce ako po roky minulé. Príčinou bolo 
nebývalé množstvo zrážok a tým aj rast travín. Obec vlastnila mechanizmy 
na kosenie i odvoz pokosenej trávy, kríčia a pod.. 

 
 

Ladčianske potoky 
 

Lúčkovský potok po dlhotrvajúcich dažďoch najmä v letnom období 
sa medzi Hornými Ladcami a obcou vylial zo svojho koryta. Príčina bola aj 
v tom, že potok nebol niekoľko rokov čistený a zarastený bol kríkmi 
a burinou. Po dohode s Považskou cementárňou, a.s. začali pracovníci 
Obecného úradu a cementárne pomocou mechanizmov potok čistiť. Pomohli 
aj hasiči, ktorí pod mostami čistili potok vodným delom.  

 
Slatinský potok, ktorého regulácia v priestore od Základnej školy po 

kanál hydrocentrály sa robila v roku 2009, ale škarpovanie kameňom sa 
nedokončilo pre nedostatok financií. Potok bol v septembri – decembri 2010 
odstavený (bez vody) pre stavbu nového mostu na železnici medzi Ladcami 
a Belušou.  
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Komunálny odpad 
 

Aj v roku 2010 bol zber komunálneho odpadu, jeho separovanie 
najväčším problémom. Hlavne po znížení finančných dotácií sa táto otázka 
najmä na úseku biologického odpadu skomplikovala. Zákony a odporúčania 
vlády v tejto oblasti zostali „bez rady“, ako zbery financovať.  

Celý problém ešte skomplikovala nedisciplinovanosť niektorých 
občanov (alebo podnikateľov), ktorí navozili k Váhu veľké množstvo odpadu. 
V apríli to konštatovala aj kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia 
v Žiline. Na základe tohto zistenia nariadili obci vykonať také opatrenia, ktoré 
by zabránili ďalšiemu uskladňovaniu odpadu na nelegalizovaných skládkach.  

Na základe tohto opatrenia, pod vysokými pokutami upozornili 
občanov na to, že každý odpad sa musí odvážať na skládku do Dubnice nad 
Váhom. Obec musela odpad od Váhu na svoje náklady odstrániť a skládke 
v Lušteku za uskladnenie zaplatiť.  

I napriek týmto ťažkostiach a zložitej situácii v odbere sa darilo aj 
v roku 2010 separovanému zberu a zvládol sa aj zber netriedeného 
zmesového odpadu.  

Netriedeného odpadu sa odviezlo 497 tony a objemového odpadu 
70,62 tony.  

Triedený odpad bol v jednotlivých komoditách nasledovný: sklo – 
15,16 tony, plasty – 15,69 t, kovy – 4,46 tony, elektrické a elektronické 
zariadenia – 4,91 t, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky – 2,23 tony, opotrebované pneumatiky 6,13 tony.  

Okrem toho sa v zbernom dvore prijalo biologicky rozložiteľného 
odpadu viac ako 4 tony.  

 
 

Kaštieľ a park 
 

I keď sme v tejto oblasti zaznamenali niektoré aktivity, nemožno 
hovoriť o vyriešení tejto, pre obec pálčivej, otázky.  

Po dvoch rokoch, čo opustili tento objekt žiaci Odborného učilišťa, 
zorganizovali majiteľky kaštieľa rád Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta 
z Pauly brigádu dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí dva týždne 
pracovali na čistení objektu kaštieľa a priľahlého parku.  

Dobrovoľní brigádnici pracovali od 19. júna do 3. júla – medzi nimi 
bolo 9 sestier z Nitry, 3 z Belušských Slatín, dvaja kňazi a bohospovci 
a brigádnici z Považskej Bystrice, Papradna, Sečoviec, Krupiny, Košíc, 
Martina i z Holandska a Ukrajiny. V prvom týždni odstraňovali rozbité 
zariadenia z interiéru kaštieľa, druhý týždeň venovali pozornosť parku 
a priľahlým budovám patriacim k parku. Brigádnikom pomohla obec tým, že 
im poskytli ubytovanie v Základnej škole a rôzne mechanizmy potrebné 
hlavne na odvoz materiálu.  

Od 19. do 25. júla prišlo do Ladiec 35 mladých ľudí z Grécka, 
Holandska, Maďarska, Rumunska a Slovenska, aby sa mohli zúčastniť 
mládežníckej výmeny „Všetkým spolu je lepšie“. Ich program bol zameraný 
na dobrovoľnícku prácu. Mladí ľudia usporiadali výstavu, čistili park. 



1815 

Brigádnici boli ubytovaní v ubytovni LAHOZ. Starostlivosť u nás 
o mládežníkov prevzala Katka Kretová z Občianskeho združenia PRELES.  

 
 

Ovzdušie 
 
Kvalita ovzdušia sa v Ladcoch mohla posudzovať iba z merania 

Považskej cementárne – teda exhalátov vypúšťaných z výrobných zariadení 
a kotolní tejto fabriky. Ovzdušie znečistené pozemnou dopravou a inými 
výrobnými podnikmi v okolí (Gumárne, Považská Bystrica a Dubnica) sa 
u nás nemeralo, teda o jeho kvalite nevieme nič.  

Považská cementáreň dala komplexnú správu. Podľa nej bolo do 
ovzdušia vypustených 88,2 ton tuhých znečisťujúcich látok a 2 355 ton 
plynných znečisťujúcich látok, najmä oxidu dusíka a oxidu uhoľnatého. 
Všetky množstvá sú menšie ako v roku 2009 a sú pod stanovenú normu.  

Zákon ustanovuje, že na 1 tonu vyrobeného slinku je možné do 
ovzdušia vypustiť 1,5 kg prachu, Považská cementáreň v roku 2010 vypustila 
0,25 kg. Za vypustené emisie zaplatí cementáreň do Štátneho fondu 
životného prostredia 105 933 Eur. 

Napriek tomu, že vypustené emisie sú hlboko pod normou, 
dochádzalo občas, najmä v období suchšieho a veterného obdobia, k tvorbe 
emisií prachu. Niekedy dochádza aj k vypínaniu filtra, pretože súčasné filtre 
majú len 90 % účinnosť. Čiastočne sa snažili tento jav naprávať polievaním 
plôch a zametaním.  

Cementárne sa týkalo aj vodné hospodárstvo a odpadové 
hospodárstvo.  
Vodné hospodárstvo sa týka odpadových vôd znečistených v závode. Tie 
sa čistia v mechanicko-biologickej čistiarni a potom sú vypúšťané do 
Lúčkovského potoka. V roku 2010 vypustili 97 500 m3 vôd so znečistením 
5 mg/l, pričom norma bola 20 mg/l. 
Odpadové hospodárstvo sa týkalo najmä zneškodňovania odpadov a tým 
zaťažovania prírody. V rotačnej peci za rok 2010 zhodnotili 2 887 ton 
gumového odpadu (pneumatiky a pod.). V rámci prevencie v boji proti BSE 
spálili 36 313 ton mäsokostných múčok.  

Ako príspevok k ochrane životného prostredia prevádzkovali 
využívanie upravených separovaných odpadov z plastu, papiera a dreva.  

 
 
 
 

ŠKOLSTVO 
 

 V počte žiakov sa školský rok ukázal ako štandardný, s rovnakým 
počtom žiakov ako v roku predchádzajúcom. V Materskej škole je to okolo 80 
detí, v Základnej škole málo cez 200. V Odbornom učilišti internátnom 
pokračovalo znižovanie žiakov (o 11), ale vo výchove markantnejšie, keď ani 
internát s kapacitou 38 ubytovaných nebol obsadený úplne.  
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 V Základnej škole využívali prekrásne moderné a estetické prostredie 
interiéru, kým Materská škola i v minulom roku zápasila s viacerými 
problémami technického a stavebného charakteru. 
 Finančné prostriedky chýbali všetkým trom školám, ale i tak dosiahli 
pozoruhodné výchovno-vyučovacie výsledky.  

 
 

Materská škola 
 

Na začiatku bolo 82 žiakov rôznych vekových skupín.  
Riaditeľkou školy bola Táňa Kukuliašová a deti boli do skupín rozdelené 
takto: 
Najmladšia veková skupina (18 detí), učiteľky Jana Pikálková a Mgr. Gabriela 
Zahradníková. 
Stredná veková skupina (3 – 4 ročné deti, 18 detí) učiteľky Alena Kukučková 
a Andrea Kotrasová. 
Stredná veková skupina (4 – 5 ročné deti, 21 detí) učiteľky Táňa Kukuliašová 
a Anna Grmanová. 
Najstaršia veková skupina (5 – 7 ročné deti) učiteľky Irena Gajdošíková 
a Alena Svádová. 
V marci 2010 sa zápisu do Základnej školy zúčastnilo 31 detí.  
Materská škola sa vo výchove a vzdelávaní riadila Programom výchovy 
stanoveným na začiatku školského roka.  

Z pozoruhodných výchovných aktivít vyberám: 
Pre deti pripravili rôzne kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity, poznávacie 
vychádzky do prírody, návštevu obecnej knižnice, privítali bábkové divadlo 
z Martina i zo  Žiliny, usporiadali hudobné koncerty.  
Deti z najstaršej vekovej skupiny navštívili hudobno-dramatické predstavenie 
v Beluši, absolvovali plavecký výcvik v Púchove.  
V rámci kultúrnych podujatí obce deti prispeli programom ku Dňu matiek 
a v rámci podujatí Zboru pre občianskej záležitosti.  
Tradične usporiadali s deťmi vianočné besiedky s rodičmi, Deň detí, 
vynášanie Moreny i karneval na Fašiangy.  
Záver roka ukončili v najstaršej vekovej skupine „Otvorenou hodinou“ pre 
rodičov.  
 

 
Základná škola 

 
V školskom roku 2010/2011 sa vedenie školy nezmenilo. Zmenil sa 

stav učiteľov, keď dlhoročná ladčianska učiteľka Mgr. Viera Králová odišla do 
dôchodku a Mgr. Mária Balážová do Dubnice nad Váhom.  

V školskom roku začalo školu navštevovať 206 žiakov (104 dievčat, 
102 chlapcov). Z toho 89 detí v ročníku 1 – 4 a 197 detí v ročníkoch 5 – 9. 
 
Učiteľský zbor: 

1. ročník Mgr. Milena Trochanová  
2. ročník  Mgr. Ingrid Lysáková 
3. ročník Mgr. Erika Behanová 
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4. ročník Mgr. Jarmila Šelingová 
5. ročník A – Mgr. Martina Ravasová 

 B – Mgr. Jana Martinková 
6. ročník Mgr. Martina Kozlíková 
7. ročník Mgr. Tomáš Struňák 
8. ročník Mgr. Alena Nováková 
9. ročník Ing. Katarína Šibíková 

 
Ostatní vyučujúci: 
 Mgr. Juraj Ondruška, Mgr. Lenka Kútna 
 
Vychovávateľky v školskom klube: 
 Jarmila Gabková a Bc. Šárka Adamcová 
 
 V škole boli zriadené z á u j m o v é  k r ú ž k y vedené učiteľmi 
a rodičmi žiakov: 
počítačový (Mgr. Ingrid Lysáková), pohybové hry (Mgr. Bronislava 
Majtánová), divadelný krúžok (Bc. Šárka Adamcová), ďalej logický krúžok 
(Mgr. Jarmila Šelingová), environmentálny (Mgr. Jarmila Šelingová spolu 
s Mgr. Milenou Trochanovou), mažoretky (Jarmila Gabková), malé dizajnérky 
(Mgr. Erika Behanová), nemecky s úsmevom (PaeDr. Mária Hatoková), 
strelecký krúžok (Ján Fabo), krúžok slovenského jazyka a slovenskej 
literatúry (Mgr. Alena Nováková), matematický krúžok (Mgr. Juraj Ondruška), 
športový (Mgr. Juraj Ondruška), výtvarná tvorba (Mgr. Lenka Kútna), 
kuchynské umenie (Ing. Katarína Šibíková). 
 V roku 2010 v pedagogických otázkach, pri organizovaní niektorých 
mimoškolských akcií pre deti i pre rodičov, bol ustanovený výbor 
rodičovského združenia: 
Vladimír Mikuška, predseda 
Daniela Kalusová, tajomníčka 
Jozef Mihálik, hospodár 
Členovia: Svetlana Tesaríková 
 Jarmila Kútna 
 Anna Liščáková 
 Dušan Kvasnica 
 Kamila Barnincová 
 Anna Koyšová 
 Daniela Koštialiková 
 Daniela Kalusová 
 Marián Hruška 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity 
 Pri rekonštrukcii pavilónu A Základnej školy stavbári upravili bývalú 
uholnú kotolňu na aulu so stupňovitým hľadiskom, ktorú žiaci pod vedením 
svojich pedagógov využívali na kultúrne účely, na divadelné a iné 
predstavenia. 
 Z rôznych súťaží, olympiád a športových podujatí vyberám niektoré 
najzaujímavejšie: 
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V tradičnom Hviezdoslavovom Kubíne (školské kolo 2. marca) v I. kategórii 
v prednese poézie zvíťazila Amália Liptáková, v II. kategórii Júlia Jamrichová 
a v III. kategórii Michaela Dolinková. V próze I. kategória J. Jamrich, 
II. kategória Michal Barninec, III. kategória Barbora Zábojníková.  
V okresnom kole súťaže v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko Ján 
Jamrich skončil na 3. mieste. 
Na celoslovenskej literárnej súťaži Literárna Ilava sa na treťom mieste 
umiestnila žiačka školy Mária Faturová.  
Okrem toho sa žiaci dobre umiestnili na viacerých olympiádach z učebných 
predmetov, na geografickej, matematickej a ďalších.  
Vo finále ľahkej atletiky v súťaži „Memoriál Mgr. Herdovej“ v Dubnici nad 
Váhom (máj 2010) získali najlepšie umiestnenia L. Gabriš v skoku do diaľky 
(2.), Samo Lipták v behu na 60 m (3.). 
Škola usporiadala aj rôzne ekologické akcie. Dňa 30. apríla to bol Deň Zeme, 
kedy usporiadali rôzne súťaže i zábavné podujatia s tematikou ochrany 
prírody. Dňa 26. októbra žiaci 1. stupňa pripravili ekohry a výrobu rôznych 
predmetov z jesenných plodín. Dňa 28. októbra to bola výtvarná aktivita pod 
názvom EKOSTROM. Cieľom bola výroba predmetov z plastov ako pozitívne 
aktivizovanie detí na recykláciu umelých hmôt – odpadu.  
Z kultúrnych aktivít bol pozoruhodný Medzinárodný deň školských knižníc 
zameraný na čítanie literárnych úryvkov, výstavka kníh, ale hlavne 
propagácia školskej knižnice a vedenie detí k čítaniu literatúry.  
Dňa 3. júna 2010 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili Dňa detí v Trenčíne. 
Akciu im pripravili profesionálni vojaci. Deti strávili celé predpoludnie v hrách 
a rôznych súťažiach. Súčasne videli viaceré ukážky z výcviku a činnosti 
vojakov.  
Žiaci školy účinkovali na viacerých kultúrnych podujatiach školy, Zboru pre 
občianske záležitosti, pri Dni detí a rôznych iných akciách v obci.  
Dňa 10. marca 2010 žiaci 9. ročníka sa zúčastnili na testoch poriadaných 
každoročne z matematiky a jazyka slovenského v rámci celej Slovenskej 
republiky.  
Na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2010/2011 prišlo 10. februára 
spolu 26 detí. Rodičia siedmich z nich požiadali o odklad.  
 

 
Odborné učilište 

internátne 
 

Vedenie školy v roku 2010 sa nezmenilo, rovnako, ako sa nezmenili 
podmienky pre výučbu a výchovu žiakov.  

Na záver školského roka 2009/2010 organizovali záverečné skúšky. 
Skúšobné obdobie sa začalo 15. júna domácou prípravou žiakov, 18. júna 
písomnou prácou, 21. – 22. praktickou časťou a 23. júna ústnou skúškou. 
Dňa 23. júna učňom, ktorí úspešne obstáli, slávnostne odovzdali výučné listy 
a odmenili najúspešnejších žiakov za dobrý prospech a reprezentáciu školy 
pri rôznych podujatiach. Okrem vedenia školy sa na slávnostnom vyraďovaní 
zúčastnil aj starosta obce.  

Na záverečné skúšky pristúpilo celkom 46 úspešných študentov,  
absolventov 3. ročníka.  
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Do školského ročníka 2010/2011 nastúpilo dovedna 164 žiakov 
v odboroch murár, maliar, stolár, zámočník, krajčírky, záhradníci, služby 
a domáce práce, kuchári. Z celkového počtu bolo 107 chlapcov, 57 dievčat.  

Vyučovaciu a výchovnú prácu zabezpečovalo 39 pedagogických 
zamestnancov (učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov), 28 
majstrov odborného výcviku a 12 nepedagogických zamestnancov. 
O ubytovaných žiakov sa staralo 7 vychovávateľov a 10 nepedagogických 
pracovníkov.  

Vo výchovnej práci, okrem iných aktivít, pokračoval projekt 
COMENIUS, ktorý schválila Národná agentúra. V súlade s projektom sa žiaci 
zúčastnili na druhom medzinárodnom stretnutí v Českej republike, kde boli aj 
partnerské školy z Maďarska, Nemecka a Česka. Stretnutie sa konalo 
v Kelči, kde z bohatého programu a návštev pamiatok i prírodných krás 
tamojšieho kraja spoločne postavili pergolu. Pobyt v Kelči a jeho okolí trval 6 
dní a z OUI Ladce sa ho zúčastnilo 11 žiakov a 5 pedagógov.  

Iná významná akcia medzinárodného charakteru bola návšteva 
v Nemecku v meste Waiblingen, kde žiaci učilišťa spolu so žiakmi zo Srbska, 
Maďarska, Poľska, Chorvátska a hosťujúceho Nemecka pracovali na 
spoločnom projekte „Chorprojekt“. Okrem odborného hudobného nácviku 
piesní, medzi ktorými nechýbali ani národné, skúšali a hodnotili aj národné 
kuchyne, kde deti zaujali zabíjačkovými špecialitami a syrovými pochúťkami.  

 
 
 

KULTÚRNY  A SPOLOČENSKÝ 
ŽIVOT  

 
Kultúrno-spoločenské dianie v obci, jeho čiastočné oživenie, sme 

v roku 2010 zaznamenali v týchto oblastiach:  
- Celoslovenská súťaž ľúbostnej poézie Koyšove Ladce 
- Tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, oslavy 
- Zbor pre občianske záležitosti 
- Knižnica 
- Pamiatky, kronika 
- Kultúrna činnosť spolkov, organizácií a škôl 

 
 

12. ročník Koyšove Ladce 
 

Tradičná súťaž v prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie sa 
konala v DK Ladce 22. októbra 2010. 

Vyhlasovateľom súťaže bol Klub priateľov poézie Pavla Koyša, 
spoluvyhlasovateľom po prvýkrát Jednota dôchodcov na Slovensku. 
Organizátorom Považské osvetové stredisko a spoluorganizátori Obecný 
úrad v Ladcoch a Považská knižnica Považská Bystrica.  

Do súťaže odporúčali recitátorov príslušné regionálne osvetové 
strediská.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, ďalej v kategórii dospelí občania do 
50 rokov veku a v kategórii dospelí občania nad 50 rokov veku.  
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Na návrh poroty udelili organizátori finančné odmeny a vecné ceny 
prvým trom účastníkom z každej kategórie.  

Súťaž sa začala pred Domom kultúry položením kvetov k buste 
básnika P. Koyša a príhovorom zástupcu Klubu Antona Baláža. Potom 
v kinosále vystúpili členovia súboru z Gymnázia v Považskej Bystrici.  

 
Výsledky súťaže:  

I. kategória 
Iveta Švecková, Gymnázium Púchov 
Adam Bajo Gymnázium Nová Dubnica 
Nina Varíniová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou 

 
     Diplom za zaujímavú montáž dostal Peter Kováčik, ZŠ P. Bystrica.  
 
II. kategória 

Michal Jantoška, OA  Prievidza 
Nikola Kokiová,  Gymnázium Bánovce nad Bebravou  
Dominika Světlíková, Gymnázium Nové Mesto  

 
     Diplom Kataríne Cibikovej SOŠ Nemšová za výber textu Jána Kostru.  
 
Kategória do 50 rokov 
      Edit Hrehušová, Pruské 
      Barbora Pekarová, Trnava 
Kategória nad 50 rokov 
      Jana Sobolová, Kysucké Nové Mesto 
      Jozef Franček, Dolný Kubín 
 Jozefína Jurovatá, Lúky 
 
Diplom a cena Božene Dobrovičovej za autorskú tvorbu „Modlitba“. 
 
Súťaž hodnotila porota: 
PaeDr. Gejza Sádecký, predseda 
Anton Baláž 
PhDr. František Švába 
Elena Bakošová 
Mgr. Mária Schlosserová 
Mgr. Beata Kvaššayová 
Janka Poláková 
 
 

Tradičné kultúrne 
a spoločenské podujatia 

 
Fašiangové zvyky 
„Pochovávanie basy“ v utorok pred Popolcovou stredou organizovala 
dychová hudba Ladčanka za pomoci folklórneho súboru z Košece. Účasť 
občanov, najmä mládeže, bola oveľa vyššia ako v roku predchádzajúcom. 
Fašiangovej zábave predchádzalo koncertovanie dychovky po celej obci.  
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Hodové podujatia 
Kultúrna komisia v Ladcoch pripravila kultúrno-zábavný a športový víkend 
dňa 24. júla 2010 v rámci hodovej slávnosti. V bohatom programe bol 
futbalový turnaj „Memoriál Pavla Petríka“ a tanečná zábava. Dňa 25. júla 
v odpoludňajších hodinách koncert dychovky Ladčanka, vystúpenie folkovej 
skupiny PIGI a iné.  
V Tunežiciach pripravili poslanci za časť Tunežice s ďalšími ochotnými 
občanmi miestne hody s programom 11. a 12. septembra. V programe bol 
futbalový zápas, zábava a guláš.  
Podobnú hodovú slávnosť organizovali v Horných Ladcoch, konala sa 
v dňoch 18. a 19. septembra a skladala sa z omše pri kaplnke, varenia 
gulášu a futbalu. Aj tu vystupovala dychová hudba Ladčanka.  
Už po tretíkrát kultúrna komisia obecného zastupiteľstva organizovala akciu 
„Otvára sa máju brána“. V programe na priestranstve pred Kultúrnym domom 
koncertovala dychovka Ladčanka, vystupoval folklórny súbor Váh z Púchova, 
podával sa zdarma guláš a nechýbali ani rôzne púťové atrakcie.  
 
 
Oslavy 
65. výročie oslobodenia obce si občania pripomenuli kladením vencov 
k pomníku obetiam druhej svetovej vojny 30. apríla 2010. K prítomným 
prehovoril starosta obce a koncertovala dychová hudba Ladčanka.  
16. apríla sa v obci uskutočnila zbierka Ligy proti rakovine s názvom Deň 
narcisov. V Ladcoch sa táto zbierka v roku 2010 konala po prvýkrát zásluhou 
J. Gabkovej, Mgr. M. Bednárikovej a Š. Adamcovej a niektorých žiačok ZŠ. 
Akcia bola úspešná – vyzbierali 242,50 Eur.  
 
Tradičný Deň matiek za veľkej účasti občanov pripravili organizátori v Dome 
kultúry s bohatým kultúrnym programom z Materskej školy, Základnej školy 
a dychovej hudby Ladčanka. K prítomným matkám prehovorili za obec 
starosta obce Ing. arch. Ján Remo a jeho zástupca Marián Justh.  
23. júla  sa na Skalke pri symbole Slovenska dvojkríži konala slávnosť 
slovenskej štátnosti – 18. výročie vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska. 
Prehovorili starosta obce a predseda okresnej organizácie SNS Ing. Anton 
Vanko. Tradične sa zapálila symbolická vatra a koncertovala Ladčanka.  
Pokus o obnovenie tradície Katarínskych zábav urobila komisia pre kultúru, 
keď 20. novembra usporiadali vydarenú zábavu so skupinou SENZUS. 
K úspechu dopomohla aj kultúrnosť prostredia, stolovania a starostlivosť 
o účastníkov.  
 
K oslavám poriadaným každý rok patrila aj oslava výročia Slovenského 
národného povstania pri pomníku obetiam druhej svetovej vojny. Vence sa 
kládli za hustého dažďa.  
K tradičným oslavám patrí aj stretnutie občanov na križovatke o polnoci na 
prelome rokov. V roku 2010 usporiadatelia pripravili ohňostroj nielen v strede 
obce, ale aj v Horných Ladcoch a Tunežiciach. Ako každoročne, podávalo sa 
občerstvenie a hrala dychová hudba Ladčanka.  
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Zbor pre občianske  
záležitosti 

 
Zbor pre občianske záležitosti pracoval v zložení: 

Anna Peterková, predsedníčka 
Mária Liptáková, vedúca speváckeho krúžku 
Irena Gajdošíková, výtvarníčka pamätnej knihy 
Ľubomíra Porubčanová, matrikárka 
Július Šedík, fotograf 
 
 Pri tvorbe a realizácii programov a akcií účinkovali ďalší občania, 
najmä dychová hudba Ladčanka, deti Základnej školy a Materskej školy pod 
vedením svojich učiteľov.  
 Medzi najdôležitejšie podujatia organizované ZPOZ-om, okrem 
spomínaného Dňa matiek, patrilo stretnutie občanov nad 60 rokov konané 
29. októbra 2010. 
 Dňa 4. júna 2010 privítali v obradnej miestnosti Obecného úradu 10 
detí narodených v roku 2009 a 2010. Po programe, ktorý pripravili deti MŠ 
a ZŠ ako i speváckeho krúžku, sa zapísali rodičia do pamätnej knihy.  
 
 

Obecná knižnica 
 

Pod vedením vedúcej knižnice Evy Rieckej dosiahla knižnica podobné 
výsledky ako po minulé roky. Knižný fond sa rozšíril o 109 nových zväzkov, 
ktoré mohli kúpiť za peniaze od sponzorov (Považská cementáreň, a.s. 
a Obecný úrad Ladce). Ďalšie knihy pribudli do fondu z darov (Suranová, 
Hromková). 

V roku 2010 evidovali 180 čitateľov a 3 435 návštevníkov, z čoho bolo 
821 detí do 15 rokov. 

Z osvetovej práce to bolo 6 exkurzií, ktoré boli z Materskej školy, 
Základnej školy a Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch.  

  
 

Kronika a informácie 
 

Kronikárom bol Branislav Lipták. Kronika je vedená vecne, obsahuje 
celú činnosť v obci. Výnimku tvoria informácie o Považskej cementárni, a.s. 
a Vodnej elektrárni Ladce. Oba podniky si neželajú podávať informácie 
o svojej činnosti. Rozsah kroniky za rok 2010 je približne rovnaký ako po 
minulé roky.  

Pri obecnej kronike je archív obsahujúci asi 1 000 položiek. Jeho 
systém je nevyhovujúci a bude sa musieť zmeniť na prehľadnejší a pohotovo 
využiteľný. 

Obecný kronikár počas roka poskytol viacero informácií písomných 
a ústnych záujemcom o dejiny Ladiec najmä študentom, ale aj iným 
amatérskym historikom.  

Informácie občanom sa poskytovali prostredníctvom Ladeckých 
zvestí (už ich XXI. ročník). V roku 2010 vyšlo celkom 6 osemstranových 
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čiernobielych čísiel ilustrovaných fotografiami. Každé číslo malo 800 
exemplárov. Obsah bol zameraný (rovnako ako v roku 2009) na problémy 
obce v oblasti výstavby, kultúry, školstva, životného prostredia, športu. 
Ladecké zvesti informovali o zasadaniach obecného zastupiteľstva a jeho 
rozhodnutiach.  

V roku 2010 v piatich číslach mali čitatelia možnosť sledovať seriál 
„Ulica, v ktorej bývam“ zameraný na poznávanie jednotlivých ulíc – ich 
histórie, významných budov, ale aj oboznámenie sa so spisovateľom, po 
ktorom je ulica pomenovaná.  

Redaktorom bol Branislav Lipták, spravodajca vychádzal vo firme 
BEEL, s.r.o., Púchov a tlačili ho vo firme ASSA, s.r.o., Púchov.   

 
 

Využívanie Domu kultúry 
 

 Využívanie Domu kultúry sa v roku 2010 podstatne zmenilo 
k lepšiemu. Bolo to najmä tým, že tzv. novú prístavbu celú obsadil 
premiestnený Obecný úrad, knižnica a časť i TJ Tatran. V decembri do starej 
prístavby pribudla provizórne pošta a ďalšie priestory boli, ako 
predchádzajúci rok, obsadené kaviarňou, Urbárskym spoločenstvom 
a Senior klubom (raz týždenne lekárom). Nevyužívaná je stále miestnosť 
bývalého kina (za rok len 6-krát). 

Zasadačka, (potom pošta) bola využívaná na rôzne vzdelávacie akcie 
22-krát, vestibul hlavnej budovy 72-krát, z toho väčšinou na obchodné účely. 
Vzrástol počet obsadení veľkej sály na 15 (divadlá, zábavy, diskotéka, 
oslavy).   

 
 

Ostatní vykonávatelia 
kultúrnych podujatí 

 
Medzi ostatných vykonávateľov kultúrnej a spoločenskej činnosti, 

výchovných akcií a pod. patrili najmä všetky tri školy (viď kapitola 
„ŠKOLSTVO“). 

Medzi ďalších patrili organizácie a spolky, najmä SZZP, Matica 
slovenská, Klub dôchodcov a iní, o čom píšem v zápise o činnosti týchto 
organizácií.  

 
 

 
POLITICKÉ  

STRANY A HNUTIA 
 

V roku 2010 v Ladcoch organizovane pôsobili štyri politické strany 
a hnutia. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská 
národná strana, SMER – sociálna demokracia a Komunistická strana 
Slovenska.  
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Podieľali sa na organizovaní spomienkových osláv a na obecných 
politických akciách. Svoje členstvo aktivizovali najmä v období pred voľbami, 
pred voľbami do parlamentu, viac však pred komunálnymi voľbami. Pre 
kandidátku na poslancov obecného zastupiteľstva menovali svojich členov. 
Miestna volebná komisia všetkých navrhovaných zaradila na kandidátku 
poslancov i starostu obce.  

Politické strany registrované v Ladcoch mali svojich zástupcov aj 
v miestnej a okrskových volebných komisiách.  

 
 

Ľudová strana – Hnutie 
za demokratické Slovensko 

 
Okrem horespomínaných aktivít ĽS – HZDS bolo spoluorganizátorom 

každoročne organizovaných osláv Zvrchovanosti Slovenska na Skalke 
v Horných Ladcoch.  

 
Organizáciu viedol výbor v zložení:  
 
Ing. arch. Ján Remo, predseda 
Ing. Miroslav Zahradník, podpredseda 
Ing. Ľubica Zahradníková, tajomníčka 
 
členovia výboru: Bohumil Kvasnica a Alena Beňáková. 

 
 Na posledných voľbách obecného zastupiteľstva a starostu obce 
občania zvolili do obecného zastupiteľstva Mariána Markuša a Františka 
Meliša a starostu obce Ing. arch. Jána Remu.   
 
 

Slovenská  
národná strana 

 
Strana spolu s ĽS – HZDS a Obecným úradom v Ladcoch bola 

spoluorganizátorom osláv Zvrchovanosti Slovenska pri dvojkríži na Skalke.  
V komunálnych voľbách z viacerých kandidátov – členov SNS do 

obecného zastupiteľstva bola zvolená Gabriela Melicherová.  
V rámci organizácie menovali zástupcu Horných Ladiec Martina 

Šimona a za Tunežice Pavla Letku.  
 
Výbor SNS: 

Július Šedík, predseda 
Zdena Hriadelová, tajomníčka, hospodárka 
Roman Šedík, člen 
Pavol Habánek, člen. 
 
 Zasadaní Okresnej rady SNS sa pravidelne zúčastňoval jej člen Július 
Šedík.  
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SMER – sociálna demokracia 

 
V organizačnej štruktúre je Klub Smeru - sociálnej demokracie 

v Ladcoch súčasťou Okresnej rady v Ilave. Jej členom je Bc. Ivan Fedor 
a prostredníctvom neho sa prenášajú usmernenia a úlohy do Klubu Smer 
v obci.  

 
Výbor klubu tvorili:  

Bc. Ivan Fedor, predseda 

Miroslav Zajac, podpredseda 

Dominik Koštialik, tajomník 

 
 Organizácia bola úspešná najmä v parlamentných voľbách, keď v obci 
získala takmer 50 % hlasov voličov.  
 Za SMER – sociálnu demokraciu do obecného zastupiteľstva boli 
zvolení Ing. Jaroslav Koyš, Ján Abrahámovský a Dominik Koštialik.  
 
 

Komunistická  
strana Slovenska 

 
 Činnosť tejto strany sa orientovala aj v roku 2010 na oboznamovanie 
členov s politikou strany, kritikou sociálnej politiky vlády. Značnú podporu 
v tomto konaní mala organizácia v časopise KROKY, ktorý si kupovali 
členovia a sympatizanti.  
 Členovia sa aktívne podieľali na oslavách výročí oslobodenia obce 
a SNP. Niektorí aj na oslavách na slovensko-moravskom pohraničí.  
 
 Výbor KSS v Ladcoch: 
Pavol Fatura, predseda 

Ing. Karol Horký, tajomník 

Anton Haršáni, hospodár. 

 
 
Kresťansko-demokratické hnutie 
  
 Bez organizačnej základne, riadená Okresnou radou, bola aj v roku 
2010 organizácia Kresťansko-demokratické hnutie.  
 Hnutie sa aktivizovalo najmä pred komunálnymi voľbami. Do 
obecného zastupiteľstva boli zvolení nominanti KDH Ing. Peter Bračík 
(zástupca starostu), Daniela Hudecová a Vladimír Chovanec.  
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ORGANIZÁCIE  
A SPOLKY 

 
V roku 2010 pracovalo v obci 12 organizácií a spolkov. Niektoré z nich 

boli mnohopočetné (TJ Tatran, Slovenský rybársky zväz, Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých), iné s malým počtom členov.  

Organizácie a spolky boli tak, ako po minulé roky, značne závislé na 
finančných prostriedkoch. Z nich najviac prostriedkov potreboval TJ Tatran 
cementáreň Ladce a bol úplne závislý od príspevku z obce a z Považskej 
cementárne. Ostatné organizácie boli alebo úplne finančne samostatné 
s pomerne vysokými príjmami od členstva (SRZ, Poľovnícke združenie) 
alebo boli odkázaní na sponzorov.  

Osobitný prípad tvoria organizácie Dobrovoľného hasičského zboru, 
ktorý je zahrnutý v rozpočte obce a podporovaný (najmä materiálne) 
Považskou cementárňou.  

 

 
TJ Tatran 

cementáreň Ladce 
 

V roku 2010 mala TJ Tatran cementáreň Ladce v činnosti dva oddiely: 
futbalový a stolnotenisový. 

Futbalisti hrali v troch súťažiach: dospelí (5. liga), dorastenci (1. trieda 
oblastnej súťaže) a žiaci (1. trieda oblastnej súťaže).  

Stolní tenisti: A družstvo (4. liga) a B družstvo (6. liga). 
Pre telovýchovu sa využívali objekty futbalového ihriska, multifunkčné 

ihrisko vybudované v roku 2009, ihrisko v parku a telocvičňa Základnej školy.  
 

Organizáciu viedol výbor: 
 

Ing. Jaroslav Koyš, predseda 
Ing. Ferdinand Gach, tajomník 
Ľubomíra Porubčanová, pokladník 
členovia:  Vladimír Chovanec 
 Mgr. Miroslav Sňahničan 
 Marián Justh 
 Dušan Porubčan 

 
V sezóne 2009 – 2010 
A  m u ž s t v o dospelých hralo v 5. lige oblastnej súťaže pod vedením 
trénerskej dvojice Štefan Zábojník, Homér. V konečnej tabuľke s 36 bodmi 
obsadili 9. miesto a skóre 38 : 41. 
D o r a s t e n c i hrali v 5. lige oblastnej súťaže. Celý rok sa prejavoval 
nedostatok hráčov a tak nedostatočný výber znamenal napokon nízku kvalitu 
a v dôsledku toho potom slabé výsledky. V konečnej tabuľke s 19 bodmi 
a skóre 24 : 79 obsadili dorastenci 14. miesto a zo súťaže vypadli.  
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S t a r š í  ž i a c i v 1. triede skončili na 9. mieste, keď získali 32 bodov 
so skóre 65 : 71. Takmer polovicu z daných gólov dal Mário Kučma, ktorý 
s 26 gólmi skončil na druhom mieste spomedzi strelcov 1. triedy.  
O slabej streleckej potencii svedčí fakt, že všetky ladčianske družstvá mali 
pasívne skóre.  
 
Sezóna 2010 – 2011 (jeseň) 
M u  ž s t v o dospelých odohralo počas jesene 15 zápasov. Z toho 4 
remizovali, v 4 zvíťazili a 7 prehrali. So 16 bodmi a pasívnym skóre 15 : 18 
skončili na predbežnom 13. mieste (predposlední). 
D o r a s t  hral v 1. triede oblastnej súťaže a viedol si spomedzi ladčianskych 
družstiev najlepšie. Zo 14 zápasov 10 vyhrali a 4 prehrali. Mali aktívne skóre 
37 : 14 a 30 bodov. Predbežne sa umiestnili na 3. priečke.  
S t a r š í  ž i a c i, tiež 1. trieda oblastnej súťaže. Odohrali 14 zápasov s 5 
víťazstvami, 3-krát hrali nerozhodne a 6-krát prehrali. Získali 18 bodov 
a skóre 33 : 18, čo stačilo na 9. miesto v tabuľke.  
 
Futbalové turnaje 
Ladčiansky futbal sa reprezentoval aj niekoľkými futbalovými turnajmi, 
z ktorých niektoré sa stali tradičnými.  
 Stavbársky turnaj organizovaný odborovou organizáciou Považskej 
cementárne, a.s. na Deň cementárov. V roku 2010 to bolo 16. júla na ihrisku 
TJ Tatran cementáreň. Zúčastnili sa ho mužstvá Výroby, Údržby, Raj 
a Lomu. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Výroby. Súčasťou turnaja bol 
tradičný zápas PCLA s mužstvom PREFOSTAVU Topoľčany, v ktorom 
zvíťazili hostia 3 : 5. 
 Dňa 18. júla sa hral dorastenecký turnaj Memoriál Dominika 
Porubčana za účasti družstiev z Dubnice nad Váhom, Košece, Streženíc 
a Ladiec. Víťazom turnaja sa s 5 bodmi stali hráči Dubnice nad Váhom, 
Ladce ako štvrté – posledné.  
 Už 13. ročník Memoriálu Pavla Petríka sa hral za účasti bývalých 
hráčov z Ladiec, Beluše, Košece a Ilavy. Dňa 24. júla na ihrisku TJ Tatran 
Ladce. Organizátormi boli, ako po minulé roky, Železnice SR a TJ Tatran 
cementáreň Ladce. Konečné poradie: 

1. Ladce 
2. Ilava 
3. Beluša 
4. Košeca 

Tradičný zápas pri príležitosti ladčianskych hodov sa odohral medzi TJ 
Tatran Ladce a TJ Domaniža (účastník 3. ligy). Hostia zvíťazili 1 : 0. 
Zvláštnosťou bol turnaj v tzv. unifikovanom futbale, ktorý sa uskutočnil 
v rámci Európskeho futbalového týždňa, kde hrali družstvá zložené z hráčov 
Základnej školy, Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch a detí z BBV 
Waiblingen.  
 
Stolný tenis 
Stolní tenisti v súťaži ročníka 2009 – 2010 úspešne reprezentovali v dvoch 
kategóriách: A družstvo v 5. lige a B družstvo v 6. lige. B družstvo vo svojej 
súťaži sa umiestnilo na 7. mieste – teda v polovici tabuľky a A družstvo 
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skončilo na 2. mieste. V tomto ročníku Ladce (obe družstvá) reprezentovali 
hráči, v zátvorke uvedený celkový počet odohratých zápasov: 
Jozef Letko (121), Viliam Popelka (100), Anton Popelka (98), Pavol Kalus 
(96), Vladimír Letko (92), Miroslav Sňahničan (86), Eva Michalcová (86), 
Dušan Kvasnica (75), Vladimír Hromek (72), Filip Štepanovič (15), Jozef 
Hrehor (8), Peter Gajdošík (8).  
Spolu odohrali v sezóne 857 zápasov.  
 
V súťaži ročníka 2010 – 2011 A družstvo postúpilo z 2. miesta do 4. ligy, 
pretože víťaz súťaže Nová Dubnica C účasť v 4. lige odmietol. V tomto 
ročníku družstvo Ladiec posilnili hráči Ivan Hrehuš a Miroslav Tomanica, ktorí 
hrali v minulom ročníku za Lysú pod Makytou.   
 
V prvej časti súťaže (jeseň 2010) hralo A družstvo v 4. lige podľa 
predpokladu, keď sa predbežne umiestnilo na 7. mieste. B družstvo od 
začiatku súťaže viedlo a na konci roka 2010 bolo na 1. mieste v 6. lige.  
 
 

TJ Tatran Tunežice 
 

Tatran Tunežice – futbalové družstvo hralo v súťaži III. A triedy spolu 
s ďalšími 8 družstvami. Predsedom TJ bol Bohumil Kvasnica, ktorý spolu 
s členmi výboru riešil okrem ekonomických otázok aj otázku nedostatku 
hráčov. Mužstvo sa skladalo z hráčov Košece, Ladiec, Nozdrovíc (viacerí 
bývalí hráči) a najmenej z Tunežíc. V ročníku 2009 – 2010 skončili v tabuľke 
predposlední a v ročníku 2010 – 2011 si viedli rovnako. 

  
 

Z ostatných aktivít sme v roku 2010 zaznamenali viacero športových 
úspechov žiakov Základnej školy (viď kapitola „ŠKOLSTVO“) i žiakov učilišťa.  

V roku 2010 sa aktivizovali ženy, ktoré cvičili kalanetiku raz týždenne 
v telocvični ZŠ pod vedením Daniely Kretovej.  

Potešiteľné bolo aj využívanie multifunkčného ihriska, ktoré mládež 
využívala denne do neskorých večerných hodín.  

Dňa 31. decembra sa odohral tradičný Silvestrovský turnaj v malom 
futbale, v roku 2010 s menšou účasťou ako v minulých rokoch. Turnaj 
organizuje pravidelne TJ Tatran, hrajú dobrovoľne zložené družstvá.  

 
 

Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých 

 
V marci sa konala výročná schôdza, na ktorej kladne zhodnotili 

činnosť za rok 2009, ale predložili aj plán na rok 2010. Po zhodnotení na 
členskej schôdzi v decembri 2010 konštatovali, že úlohy splnili.  

Aj v roku 2010 sa zamerali na pomoc členom – morálnu, 
uvedomovaciu v otázkach zákonov a vyhlášok týkajúcich sa zdravotne 
postihnutých i spoločenskú a kultúrnu.  
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Výbor organizácie: 
Milan Rafaj, predseda 
Júlia Belianová, podpredsedníčka 
Jana Faturíková, tajomníčka 
Mária Sláviková, hospodárka 
Anton Ištok, kultúrno-športový referent 
 
členovia výboru: Ján Janko, Ján Koštialik, Pavol Maršovský, Božena 

Bezecná, L. Sláviková 
 
revízna komisia: B. Peterková, Anna Králová, Vladimír Hriančik 
 
Dňa 21. mája, pri príležitosti Dňa matiek, usporiadali kultúrno-

spoločenské posedenie. Okrem členov ZO sa na stretnutí zúčastnili členovia 
SZZP z Domaniže, Sverepca, Lúk, Púchova, Beluše, Košeckého Podhradia, 
Hornej Poruby, Pruského a Ilavy. Dovedna 220 účastníkov.   

V čase od 30. mája do 4. júna sa 15 členov rekreovalo na chate MIMO 
v Kováčovej. Od 15. – 18. si členovia pripravili posedenie na chate Muflón, 
spolu aj s hosťami družobných organizácií tu bolo 65 účastníkov.  

V máji sa členovia zúčastnili na športových pretekoch zdravotne 
postihnutých v Orlovom a v júni II. ročníka športových hier v Hornej Porube.  

Počas celého roka sa členovia zúčastňovali na akciách v iných 
obciach, kde ich pozývali družobné organizácie SZZP.  

Členovia organizácie Anton Ištok, Milan Mrafko, Mária Machovičová 
a Bohumil Kvasnica boli na Okresnej konferencii ocenení za dlhoročnú 
prácu.  

 
 

Dobrovoľný hasičský zbor 
 

V Ladcoch boli v roku 2010 dve organizácie DHZ Ladce – obec a DHZ 
- Považská cementáreň, a.s.. Postupovali však spoločne, okrem špecifických 
úloh, ktoré mala organizácia v cementárni.  

Nijaké mimoriadne situácie požiarneho charakteru väčšieho rozsahu 
sa nestali. Počas roka sme zaznamenali iba následky dlhotrvajúcich dažďov 
– rozvodnenie Lúčkovského potoka. Na odstraňovaní následkov sa zúčastnili 
členovia DHZ s mechanizmami.  

Oba hasičské zbory venovali značnú pozornosť preventívnej činnosti 
a starostlivosti o protipožiarnu techniku.  

Aj v roku 2010 venovali značnú pozornosť požiarnemu športu 
mimoriadne veľkou účasťou na súťažiach.  
Účasť na takom množstve súťaží bola organizačne náročná a vďaka 
obetavým funkcionárom a pretekárom aj úspešná. Najlepšie sa umiestňovali 
ženy, čo vidieť aj z nasledujúceho prehľadu (v zátvorke je umiestnenie): 
Muži: Horná Poruba (1), Nedašov (29), Horenická Hôrka (21), nočná súťaž 
v Mostišti (14), Pružina (10), Nosice (7), Podlužany (31), Ladce (10), Vydrná 
(12), v Ďurďovom sa konalo finále Slovensko-moravskej ligy, kde Ladce 
skončili celkove na 25. mieste zo 41 účastníkov.  
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Ženy: Horná Poruba (7), Pruské (1), Mostište (1), Dohňany (1), Nedašov (9), 
Svinná (7), Horenická Hôrka (3), nočná súťaž Mostište (7), Nosice (6), 
Podlužany (6), Kvášov (3), Ladce (5), Predmier (2), Stupné (8), Mikušovce 
(7), Vydrná (3), Šišov (1), Veľké Chlievany (7). Vo finále Slovensko-
moravskej ligy v Ďurďovom skončili na 2. mieste a v celkovom hodnotení na 
4. mieste. 
Žiaci: Predmier chlapci (5), dievčatá (3), Púchov chlapci (7), Kvášov chlapci 
(5). 
    

Okrem uvedených pretekov, ktoré boli zväčša pohárové súťaže 
(O pohár starostu, DHZ) to bolo viacero stretnutí v rámci kontrolných 
pretekov požiarnej pripravenosti. Jednou z najvýznamnejších súťaží boli 
preteky O pohár primátora Dubnice nad Váhom, kde naši pretekári vyhrali 
pred Púchovom a ďalšími hasičskými zbormi.  

Dobrovoľný hasičský zbor v Ladcoch usporiadal detskú súťaž o pohár 
DHZ. Súťaž bola dobre pripravená a mala zaujímavý priebeh. V konečnom 
hodnotení zvíťazili ladčianske dievčatá pred Kvášovom. Z chlapcov boli prví 
žiaci z Pruského, Ladčania boli na piatom mieste. 

 
Vedenie DHZ Ladce: 

František Meliš, predseda 
Dominik Koštialik, veliteľ 
Juraj Petrík, strojník  
Štefan Kuman, preventista 
Branislav Blaško, pokladník 
 

Vedenie DHZ Považská cementáreň: 
 Ing. Peter Bračík, predseda 
 Igor Kalus, veliteľ 
 Viliam Petrík, strojník 

Marián Markuš, pokladník 
Ladislav Král, preventista 
 
 

Združenie technických 
a športových činností 

 
Výbor organizácie sa oproti roku 2009 nezmenil: 

Ing. Jozef Remo, predseda 
Ing. Ľubomír Ježo, pokladník 
členovia: Ján Galanský, Peter Čurík, Marián Lihocký, Peter Kvasnica 
 
Turistický oddiel okrem individuálnej turistiky podnikol štyri spoločné 

zájazdy – výstupy, ktoré sa postupne, čo do náročnosti, gradovali.  
V máji to boli Mojtínske jaskyne a v júli výstup na Tlstú horu vo Veľkej 

Fatre (1 413 m n.m.). Za dažďa sa výstupu zúčastnilo 44 turistov.  
V auguste 45 účastníkov podniklo prechod slovenskej časti Beskýd, 

od Klokočova cez Malý a Veľký Polom (1 061 m n.m.) do osady Karhanovci.  



1831 

V septembri tradične sa zamierilo do Vysokých Tatier. V roku 2010 to 
bol Baranec (2 185 m n.m.) v Západných Tatrách. Za krásneho počasia sa 
30 turistov vo výške kosodreviny dostalo do hustej hmly a silného vetra.  

V novembri tradične turisti vystúpili na Butkov a pri spoločnom 
posedení pripravili plán na rok 2011.  

Všetky akcie a náklady na ne sa financovali z vlastných zdrojov 
a z peňazí, ktoré zarobili na brigádach v Považskej cementárni.  

 
 

Senior klub  
Jednoty dôchodcov 

 
Predsedníčkou Senior klubu v Ladcoch bola Zlatica Baricová, ktorá 

počas roka spolu s ostatnými členmi pripravila niekoľko zaujímavých akcií, 
žiaľ, pre pomerne malý počet členov.  

Spolu s dôchodcami z klubu v Dubnici nad Váhom podnikli výlet na 
termálne kúpalisko v Malých Bieliciach. Opäť po roku sa zúčastnili na 
regionálnych športových hrách dôchodcov v Novej Dubnici. Súťažilo sa 
v hode na basketbalový kôš, skoku do diaľky z miesta, streľby zo vzduchovky 
atď.  

Pred Vianocami si členovia pripravili posedenie pri koledách, 
koláčikoch.  

Základnou činnosťou klubu boli ale pravidelné posedenia v klubovni, 
ktorú majú k dispozícii v Dome kultúry. Posedenia využívali na zábavný, ale 
najmä poučný program.  

 
 

Matica slovenská 
 

Miestny odbor Matice slovenskej v Ladcoch viedol výbor:  
Mgr. Mária Letková, predsedníčka 
Ľ. Šedíková, A. Kacinová, V. Kováčová, D. Koyš, Margita Kontoríková 
 V roku 2010 navštevovali podujatia poriadané v Dome Matice 
slovenskej v Dubnici nad Váhom. Na začiatku roka usporiadali zaujímavé 
Novoročné posedenie pri hudbe a pohostení.  

Valné zhromaždenie, kde zhodnotili svoju činnosť, usporiadala 
v prírodnom prostredí na Javorníku – chate Kohútka a Portáš.  

 
 

Slovenský rybársky zväz 
 

Dňa 21. februára 2010 sa konala v Kultúrnom dome v Košeci výročná 
členská schôdza Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Ilava.  

V tomto roku sa skončilo aj štvorročné obdobie, ktorým ukončil svoju 
činnosť výbor organizácie. Vo voľbách zvolili nasledovných členov: 

 
Libor Kvasnica, predseda (Ladce) 
Ladislav Novosad, podpredseda (Podvažie) 
Ing. Jozef Šedík, tajomník (Nová Dubnica) 
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Anton Opát, hospodár (Košeca) 
Bohumil Ištvánik, brigádnická činnosť (Ladce) 
Štefan Petrek, práca s mládežou (Ilava) 
Mgr. Jozef Kurus, kultúrna činnosť (Košeca) 
Otto Šebo, kontrolná komisia 
 
Na schôdzi kladne hodnotili predchádzajúci výbor a jej členov. 

Osobitne sa spomínal Ján Sloboda, doterajší predseda, ktorý organizáciu 
viedol mnohé roky.  

V čase výročnej schôdze mala organizácia 212 členov, 52 detí od 6 do 
14 rokov. 

V jarnom a letnom období odpracovali rybári 1 176 hodín na úprave 
rybníkov v Tunežiciach, Ilave a Dulove i na potokoch v Košeci, Ilave 
a Mikušovciach.  

Prvé t r a d i č n é preteky v love rýb udicou usporiadali 1. mája na 
ukončenie krúžkov mladých rybárov na štrkovisku v Ilave.  
Na pretekoch sa zúčastnilo 41 detí, ktoré ulovili 126 kaprov, 1 karasa 
a ďalšie ryby. Zvíťazil Patrik Šebek (Ladce) pred Michalom Barnincom 
(Ladce) a Martinom Andrisíkom (Ilava). Z dievčat bola prvá Veronika 
Ďurašková z Klobušíc.  

Dňa 9. mája sa na pretekoch v Tunežiciach zúčastnilo 122 dospelých 
rybárov. Zvíťazil Branislav Král (Ladce) pred Michalom Hajduchom (Púchov) 
a Vladislavom Juríčkom (Klobušice).  

V roku 2010 zvláštnu pozornosť venovali zarybňovaniu všetkých 
revírov, ktoré patria pod Obvodnú organizáciu SZR. Zarybňovanie urobili 
v takom množstve, aké nemá v histórii rybárstva v tomto regióne obdobu.  
Zarybňovanie, za ktorým bolo značné množstvo dobrovoľnej práce členov, 
urobili na týchto lokalitách: štrkovisko Ilava, vodná nádrž Tunežice, rameno 
Ladce, kanál hydrocentrály od Ladiec po Ilavu a ďalej po Vodnú elektráreň 
v Dubnici nad Váhom. Najmä podustvami zarybnili úsek Váhu od Ladiec po 
Bolešov, zubáčom Dulov Kalnú a najmä kaprom Štrkovú.  
Do vôd obvodnej organizácie sa nasadilo spolu 6 500 kg,  šťuky 100 kg,  
zubáča 5 000 kusov, lieňa 100 kg, 1 kg úhora monté a 111 500 kusov 
podustvy.  

  
 
 

Slovenský zväz chovateľov 
 

Ciele a poslanie organizácie sa nezmenili – chov čistokrvných zvierat. 
V roku 2010 to boli sliepky, hydina malá, kačice, králiky a psy.  

Pre chov králikov nebol rok 2010 šťastným. Veľký výskyt najhoršej 
choroby králikov myxomatóza na Slovensku postihol aj chovateľov 
v Ladcoch. Preto sa ani nezúčastnili nijakej výstavy organizovanej v regióne, 
najmä v tradičnej Beluši.  

Organizácia SZCH poskytla pre chovateľov v Ladcoch 120 kurčiat 
plemena Moravia. V predvianočnom období zabezpečili pre spoluobčanov 
285 kg jatočných moriakov.  
 



1833 

Základnú organizáciu SZCH viedol výbor:  
 Anton Haršáni, predseda 
 Miloš Košina, tajomník 
 Vladimír Kalus st., odborná komisia 
 Pavol Kalus, hospodár 
 Ing. Karol Horký, revízor 
 
 

Materské centrum MIMČO 
 

Rok 2010 bol v znamení zvýšeného záujmu matiek o dianie v centre 
a na jeho podujatiach. Ustálil sa program, najmä stabilné aktivity určené na 
jednotlivé dni v týždni. 
Medzi pravidelné činnosti patrili: 

- cvičenia (v pondelok a štvrtok) 
- tanečný krúžok detí (raz týždenne) 
- výtvarný krúžok detí (raz týždenne). 
 

O jednotlivé činnosti sa starali:  Klára Patková, Andrea Pagáčová 
 D. Vychopeňová, Monika Fusková 
 
V roku 2010 okrem toho pripravili besedy s odborníkmi (lekár, 

psychológ) a obľúbené tvorivé dielne (zamerané na rôzne výtvarné témy, 
výrobu adventných vencov a pod.). 

Na tretie výročie fungovania MIMČO pripravili v spolupráci s Farou 
Košeca divadielko MAKILE zábavné predstavenie s hudbou a súťažou detí.  

Únia materských centier organizovala verejnú zbierku „Ďakujem Ti, že 
si mama“, do ktorej sa zapojilo aj MIMČO. Výnos z tejto zbierky sa použil na 
činnosť materského centra v Ladcoch.  
 

 
Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov 
 

Organizácia tradične spolupracovala s Obecným úradom pri 
organizovaní osláv výročia oslobodenia obce Červenou armádou a osláv 
výročia Slovenského národného povstania.  
 
Výbor organizácie: 
 Ing. Karol Horký, predseda 

Pavol Fatura, podpredseda 
Marián Justh, tajomník 
Anton Haršáni, hospodár 
 
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v Ladcoch využívala prijatú zásadu, že členmi môžu byť aj občania, ktorí sa 
nezúčastnili protifašistického odboja. Najskôr platilo uznesenie ÚV SZPB, že 
členmi môžu byť rodinní príslušníci odbojárov a teraz aj každý občan, ktorý 
chce prispieť v boji proti akejkoľvek forme fašizmu (neofašizmu). 
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Motocyklový PM team 
 
Šport náročný nielen pre pretekárov, ale aj pre zázemie – 

funkcionárov, ktorí sa starajú o organizáciu, technickú a najmä finančnú 
stránku.  

Pretekári Peter Kvasnica a Marián Čurík pomerne úspešne 
absolvovali sezónu v endure, country crosse a v motocrosse.  

Zúčastnili sa na pretekoch v známom piesočnom teréne v Borskom 
Mikuláši a na ďalších podujatiach v Skýcove, Zaškove a Kameničanoch.  

V druhej polovici roka 2010 pretekali Kvasnica a Čurík v Budimíre, 
Zábledove, Papradne, Liptovskom Petri a Malackách. Všetky preteky 
pozostávali z namáhavých dvojdňových jázd.  

 
 

Poľovnícke združenie 
Bukovina 

 
Poľovnícke združenie zaberá revír o rozlohe 2 680 hektárov, kde sú 

zahrnuté katastrálne územia Ladiec, Tunežíc, Podhoria a Hlože.  
V roku 2010 bolo v organizácii 35 členov. V roku 2010 mal každý člen 

pridelenú časť tohto revíru, to znamená, že sa staral o pridelený krmelec, 
soliská a iné poľovnícke zariadenia. Tento systém sa osvedčil, pretože 
hlavný dôraz kládli, okrem iného, na prikrmovanie v zimnom období – teda aj 
prípravu krmív. Jadrové krmivá poľovníci kupovali, pričom najviac pri 
zabezpečovaní krmovín pomohli Poľnohospodárske družstvo Košeca 
a AGROTIP Beluša.  

Poľovný revír PZ Bukovina patrí do muflonej oblasti Strážovskej 
hornatiny. Bola tu zastúpená väčšina voľne žijúcej zveri. Nechýbali ani rys, 
mačka divá a medveď.  

Veľké finančné náklady znamenal nákup liečiv pre raticovú zver 
a nákup živej zveri na oživenie krvi.  

Aj v roku 2010 sa vyskytli prípady uhynutej alebo strhnutej zveri – 
hlavne srnčej a muflonej. Túto zver napadli túlavé psy najmä z Horných 
Ladiec, teda pod Kališťom, na Skalke a inde.  

Každý rok, teda aj v roku 2010, sa letecky vykladali vakcíny proti 
besnote líšok.  

P r e d s e d o m  organizácie bol Ján Prekop, hospodárom Vladimír 
Češko a ďalší členovia výboru: Ing. Ján Bednárik, Ľubomír Ľachký, Ján 
Kukuliaš, Ivan Zbín, Dušan Peterka, Anton Haršáni, Peter Sváda.  

 
 
 

ŽELEZNICE SR 
 

Od 1. januára 2010 je zrušená Železničná stanica Ladce, ktorá 
zahŕňala aj Železničnú stanicu Beluša. Dnes je to Výkonnostná jednotka 
železničná stanica Púchov – nesamostatná železničná stanica Ladce.  
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Výkony v Ladcoch 
 

V stanici (spolu s Belušou) sa zachoval stav pracovníkov 34. Nakládka 
a vykládka tovarov v roku 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
poklesla. Naložili 3 702 vozňov s 91 461 tonami. Vyložili 4 697 vozňov 
s váhou 144 671 ton.  
 Cez stanicu Ladce prešlo 8 068 vlakov nákladnej prepravy a rušňov 
a 19 340 vlakov s prepravou cestujúcich.  
Od 12. decembra začal na trati Žilina – Trenčín jazdiť dvojprúdový osobný 
poschodový vlak „Katka“, ktorý vzbudil veľkú pozornosť medzi 
obyvateľstvom.  
Plánovaná plynofikácia a pripojenie na obecný vodovod sa vykoná počas 
výstavby modernizácie železnice.  
 
 

Modernizácia železnice 
 

Železnice SR a Združenie „ŽSR – Beluša“ uskutočnili 23. marca 2010 
slávnostné poklepanie základného kameňa stavby Modernizácia železnice, 
konkrétne úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša.  

V roku 2010 sa začala stavba nového nadjazdu nad železnicou 
v Tunežiciach. Upravilo a otvorilo sa dočasné priecestie cez železničnú trať 
opatrené automatickou signalizáciou.  

Postavil sa nový most na úseku Ladce – Beluša pre podtok 
Slatinského potoka.  

Priamo na trati sa dokončila úprava traťového zvršku na úseku Ladce 
– Beluša. 

Z vyvolaných stavieb sa začala rekonštrukcia budovy pošty 
modernizáciou interiéru a preložením vchodu kvôli vybudovaniu cesty 
k budúcemu podjazdu pod železnicu smerom na Horné Ladce.  

 

 
 

POŠTA  LADCE 
  

Do decembra 2010 bola pošta dočasne premiestnená do Domu 
kultúry. Dôvodom je rekonštrukcia starej budovy pre práce súvisiace 
s modernizáciou železnice. 

Vedúcou pošty bola aj v roku 2010 Mária Uríčková.  
V tomto roku občania a organizácie na Pošte v Ladcoch podali 20 774 

doporučených zásielok, 3 600 zásielok I. triedy, 31 200 listov, 500 balíkov 
a 100 poistných listov.  

Poštové doručovateľky doručili 10 500 doporučených zásielok, 
240 000 listov a letákov a 4 800 balíkov. Okrem toho doručili 400 dôchodkov 
mesačne, doručovali tiež denníky a časopisy.  

Pošta v Ladcoch slúžila aj ako Poštová banka, viedla dôchodcovské 
účty, vkladné knižky, termínované vklady. Uskutočňovala aj predaj losov 
a iné drobné služby obyvateľstvu i organizáciám.    
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VODNÁ ELEKTRÁREŇ 
LADCE 

 
 Vedúcim Vodnej elektrárne v Ladcoch bol Bc. Ivan Fedor.  

O práci tejto výrobnej organizácie nemal kronikár informácie, pretože 
vedenie podniku v Trenčíne zakázalo akékoľvek správy pre verejnosť.  

 
 
 

KAMEŇOLOM 
TUNEŽICE 

 
V prevádzke bol po celý rok, okrem zimných mesiacov (december), 

kedy sa ťažba a výroba obmedzili. Majiteľom bol Doprastav Žilina. Surovina 
z lomu sa v rôznej podobe používala na stavbu diaľnice D1, ale aj pre iné 
účely.  

V roku 2010 i naďalej trval spor o majiteľstvo pôdy medzi Urbárskym 
spoločenstvom Tunežice a terajším majiteľom Doprastav Žilina.  

 
 
 

POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s. 
 
 Podklady k tejto časti zápisu poskytol generálny riaditeľ Považskej 
cementárne, a.s., Ing. Anton Barcík.  
 
 V roku 2010 sa najviac prejavili dôsledky svetovej hospodárskej krízy. 
Tá má veľa príčin a vyvoláva silné požiadavky na revíziu globálneho 
hospodárskeho rozvoja.  
 Rebríček hodnôt sa v ostatných rokoch významne zmenil v dôsledku 
významných finančných operácií, ktoré nevychádzali z materiálnej podstaty 
výroby ani kvality poskytovaných služieb, ale umožňovali špekulatívne 
hromadenie bohatstva.  
 Prvé negatívne efekty globálnej krízy pocítilo stavebníctvo už koncom 
roka 2008. Tento rok – rok 2010 sa bude v Slovenskej republike pripomínať 
ako rok, v ktorom došlo k zastaveniu a v lepšom prípade k odloženiu 
významných investícií do súkromného sektoru nehnuteľností a výrazné 
spomalenie až zastavenie verejných investícií do infraštruktúry.  
 Znížil sa dopyt po cemente, čoho dôsledkom bol prepad medziročnej 
spotreby cementu v SR až o 20 %. Tak došlo k poklesu objemu predaja pri 
súčasnom tlaku na predajné ceny.  
 Manažment Považskej cementárne zrealizoval viacero opatrení 
zameraných na šetrenie všetkých nákladových položiek. Rovnako 
prehodnotili investičnú činnosť, keď prednosť dostali rozpracované investície 
a rýchlonávratné opatrenia.  
 Spoločnosť kapitálovo vstúpila do betonárne PETRESO, s.r.o. 
v Trenčíne, takže ladčianske betonárne sa podieľajú na trhu od severu cez 
stred až po juh Slovenska. Je to Tvrdošín, Žiar nad Hronom, Beladice, Nitra, 
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Galanta, Trenčín a Bratislava. V cementárni sa podarilo udržať finančnú 
stabilitu hlavne dlhodobému cieľu znižovať emisie CO2 a efektívne 
hospodáriť s úsporami emisií. 
 
V hlavných ukazovateľoch dosiahla Považská cementáreň tieto výsledky:  

- výroba slinku 484 000 ton 
- výroba cementu 680 000 ton 
- predaj cementu  684 493 ton 
- investície celkom  3 173 000 Eur 
- hospodársky výsledok 172 439 Eur 

 
Aj v roku 2010 si cementáreň zachovala vysokú úroveň svojich výrobkov a za 
ekonomické a kvalitatívne výsledky bola spoločnosť ocenená: 
SLOVAK GOLD EXKLUSIVE – ocenenie dlhodobých veľmi dobrých 
výsledkov v ekonomike a rozvoji spoločnosti  
INOVATÍVNY ČIN ROKA  za technológiu výroby bezchrómového cementu 
CHROMATMIN 2 
CENA JÁNA BAHÝĽA za mimoriadne hodnotné priemyselno-právne 
chránené technické riešenie.    
 
Riadiace orgány:  
 
P r e d s t a v e n s t v o: 
Anton Barcík, predseda 
Martin Castinger, člen 
Ľubomír Martinka, člen 
Jozef Mikušinec, člen 
Franz Wallner, člen 
Alois Weiherer, člen 
 
P r o k ú r a: 
Mária Kebísková, prokurista 
 
D o z o r n á  r a d a: 
Karl Gessl, predseda 
Pavel Martauz, člen 
Anton Malovec, člen 
 
V ý k o n n é  v e d e n i e: 
Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
Ing. Jozef Mikušinec, výrobno-technický riaditeľ 
Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
Ing. Pavol Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ 
Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ 
 

K dispozícii je aj hodnotenie vplyvu Považskej cementárne na životné 
prostredie v oblasti vplyvu na ovzdušie, vodné hospodárstvo a nakladanie 
a likvidácia odpadu. Všetko je uvedené v kapitole „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“. 
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SLUŽBY OBČANOM 
A OBCHOD 

 
Stav služieb obyvateľstvu a obchodu sa oproti predchádzajúcemu 

roku v podstate nezmenil. V roku 2010 boli v Ladcoch tieto obchody a služby: 
 

Predaj potravín 
Potraviny AMV 
Potraviny a predaj mäsa (Ing. Michal Staňo) 
 
Pohostinstvá 
Reštaurácia KOPYTO (Martin Adamec) 
Collana bar (v Dome kultúry) 
Bistro Veronika (V. Piatriková) 
Pod gaštanmi LAHOZ (Silvia Poloncová, Handlová) 
U SABU (Peter Jesenský) 
CENTRIK (Peter Posluch, Omšenie) 
U RADA - bar (Radovan Hofstädter) 
Herňa PUB 
U EMILA (Tunežice) 
Nočný klub 
 
Iné predajne a podniky 
Drogéria (Amália Zábojníková) 
Textil, galantéria (V. Daňo) 
AGROBON – záhradnícke potreby (Stanislav Bublavý) 
TINEA – kvetinárstvo (Iveta Remšíková) 
Novinový stánok (Bresman) 
Autotranz – mechanizácia (Kútny) 
Autoservis (František Strážnický) 
Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
Drevopal (Róbert Jendrol) 
Drevostav (Anton Jendrol) 
MINI-MIX predaj textilu a drogéria (Miriam Hlavatá) 
NOVA PARKET – výroba nábytku, dverí, podláh (Barninec) 
Betonárka (Doprastav Žilina) 
BLACHOTRAPEZ – plechy (Ján Luberda, Rabka Zdroj Polsko) 
 
 Po celý rok sa vo vestibule DK poriadali trhy textilu, obuvi a domácich 
potrieb organizované rôznymi firmami. Celkom 63-krát v roku 2010. 
 Do obce prichádzali rôzni predajcovia zeleniny, mäsových výrobkov 
a iného tovaru. V roku 2010 to boli:  
ANMAR BAĎURA – Trenčín (mäso) 
FALKONER – Zádvěřice, Ovčáková (mäso) 
Pavol Komárek – Trenčín (zelenina) 
Machaj Wojciek – (mäso) 
Firma HANDLOWA, import, export, Poľsko  
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POĽNOHOSPODÁRSTVO 
A  LESNÉ  HOSPODÁRSTVO 

 
Lesné družstvo  

a Urbárske spoločenstvo 
v Ladcoch 

 
Predsedom spoločenstva bol Rudolf Hriadel, zvolený valným 

zhromaždením na začiatku roka 2010. 
Organizačný a administratívny problém o tzv. prededení podielov stále 

nebol vyriešený. Neprededené podiely boli evidované na Slovenskom 
pozemkovom fonde, ktorý za túto službu fakturoval ročne 544 Eur.  

Viac ako 1 900 hodín odpracovali členovia (i nečlenovia) spoločenstva 
na prácach v lese. V jarných mesiacoch boli rozmiestnené lapače na ochranu 
ihličnatých stromov proti kôrovcovi podkôrnemu. Práce pokračovali 
vykášaním trávy v malých porastoch, čistením lesa po ťažbe. Ďalej čistili 
a pripravovali plochy na zalesňovanie podľa plánu pre rok 2010 v Dielci 
a pod Bukovinou. Na tieto práce kúpili drevorez. Pod Bukovinou vysadili 150 
kusov smrekovca opadavého a v Dielci 1 000 sadeníc buka a 400 sadeníc 
smreka.  

Počas roka sa postupne vyťažili stromy napadnuté kôrovcom 
a polomy v Bukovine a Dielci, spolu 583 m3 dreva. V Bukovine a Háji 
vykonali preriezku mladých porastov.  

Na všetkých akciách odpracovalo okolo 40 brigádnikov, ktorých 
odvážalo vozidlo spoločenstva viac ako 1 700 hodín, z toho najviac v Dielci 
736 a v Kamennej 768 hodín.  

Urbárske spoločenstvo venovalo pozornosť storočnej budove 
urbárskeho domu (dnes obchod AMV). Kúpili krytinu, ktorou pokryjú celú 
budovu v roku 2011.   

 
 

Urbárske spoločenstvo  
a Lesné družstvo 

Tunežice 
 

Vedenie spoločenstva muselo v roku 2010 prekonávať množstvo 
byrokratických prekážok v snahe oprávnenej požiadavky získať svoj majetok, 
tunežický lom.  

I napriek tomu starostlivosť o lesný porast, o ktorý sa starali, priniesol 
povzbudzujúce výsledky. Práce sa zamerali na vysádzanie sadeníc mladých 
stromčekov smreka, duba a buka, ich sledovanie a opatrovanie obkášaním, 
natieraním, dosádzaním. Práce organizoval a kontroloval výbor spolu 
s prideleným pracovníkom Ing. Hojdíkom.  

Na to, aby sa zabezpečila ťažba drevnej hmoty napadnutej kôrovcom, 
vyschnutej na koreni i ťažba kalamitnej hmoty smreka, duba a buka, bola 
uzatvorená zmluva s vybratým živnostníkom majúcim vybavenie na túto 
prácu.  

V roku 2010 zrezalo, priblížilo a predalo okolo 45 m3 duba, 90 m3 buka 
a 300 m3 smreka. Z týchto príjmov sa kryli výdavky s tým spojené a mohli byť 
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vyplatené podiely členom spoločenstva. Určitá čiastka sa vydala na zaistenie 
vyznačenia hraníc porastov. Všetky práce, ktoré sa počas roka vykonávali, 
sa ihneď vyplácali po ukončení práce ako celku.  

Medzi pravidelnú prácu členov výboru patrila i kontrola pozemkov proti 
krádeži, kontrola porastov najmä po silných vetroch, kontrola protipožiarna 
a kontrola prác, či sú vykonané podľa dohody. Rovnako traja členovia výboru 
boli prítomní pri predaji drevnej hmoty.  

Združenie urbárnikov a členov Lesného družstva malo v roku 2010 
zodpovedných členov vo výbore, čo zrejme najviac vplývalo na 
povzbudzujúce výsledky v hospodárení spoločenstva.  
 
 

Poľnohospodárske družstvo, a.s.  
Košeca – farma Ladce 

 
 Ladčiansky a tunežický chotár, na ktorom farma Ladce hospodári, 
postihlo v roku 2010 rovnaké zlé počasie – enormné dažde ako 
poľnohospodárske podniky v celom štáte. Výsledky rastlinnej výroby sú preto 
priemerné, ale nie katastrofálne, ako sa predpokladalo.  
 Pšenica ozimná bola vysiata na Horekončí na ploche 51 ha a priniesla 
priemernú úrodu 4,1 tony na hektár. Pšenica jarná na 52 ha (Dužiny 
a Rubanica) 3,8 tony na ha.  
 Z ostatných plodín repka ozimná na 76 ha na lánoch U brvna, Daňové 
nivy, Kračiny, Nad cintorínom mala úrodu 2,8 tony na hektári. Cukrovej repy 
pestovanej na 79 hektároch v Rudinkách a Rubanici sa urodilo v priemere 50 
ton na ha. Slnečnica na 15 ha na hone Mocovce priniesla úrodu 2 tony/ha. 
Kukurica na zrno bola zasiata na najväčšej ploche 83 hektárov. Bolo to na 
honoch Za Váhom, Za priekopy, Za diaľnicu, Medzi ramená a Dlhé diely. 
Urodilo sa 4,7 tony z hektára.  
 Živočíšnu výrobu ovplyvňuje výroba krmív, kde patrí aj seno. Na 183,5 
hektára lúk a pasienkov vyrobili 250 ton sena.  
 Posledné roky na výrobnom stredisku sú poznamenané značnými 
výkyvmi na celom družstve. V roku 2010 sa pomery v otázke chovu jalovíc 
a dojníc čiastočne konsolidovali. V Ladcoch chovali 55 kusov jalovíc, 30 
kusov vysokoteľných jalovíc, 95 dojníc, 8 teliec a dvoch plemenných býkov.  
 Informáciu o stave hospodárenia na farme Ladce podal jej vedúci 
Vladimír Chovanec.  
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ÚVOD 

 
Aj rok 2011 bol naplnený rôznymi udalosťami, ktoré priamo alebo 

sprostredkovane ovplyvnili myslenie a niekedy aj konanie občanov.  
Situáciu v obci nijako zvlášť neovplyvnili konkrétnymi akciami politické 

strany a hnutia etablované v obci. Možno aj preto, že v tomto roku sa 
nekonali nijaké voľby. Záujem o politiku u občanov však vzbudili udalosti 
v parlamente a pád vlády SR v posledných mesiacoch roka.  

Činnosť a aktivita obecného zastupiteľstva bola štandardná, ako po 
iné roky, Veľa času a energie pohltilo riešenie zložitých finančných otázok, čo 
komplikovalo činnosť najmä Obecnému úradu. Tento fakt bol ovplyvnený 
činnosťou a finančnou politikou vlády, čo sa odrazilo vo všetkých úsekoch 
činnosti v živote obce.  

Napriek týmto problémom ukončili sa všetky investičné akcie 
organizované obcou i ostatné stavby iných investorov pokračovali úspešne, 
najmä stavba modernizácie železnice. Veľa práce v údržbe, menších 
stavebných prácach, v oblasti komunálneho odpadu a iných úsekoch zohrala 
pracovná skupina Obecného úradu.  

Všetky tri školy, napriek finančnému tlaku i problémom prestavby 
školstva, si plnili svoje poslanie, k čomu prispeli aj minimálne personálne 
zmeny v učiteľských kádroch. Stále naliehavá zostala revitalizácia budovy 
Materskej školy. 

V kultúrno-spoločenskej oblasti nenastal v roku 2011 nijaký podstatný 
pokrok oproti minulým rokom. Nestalo sa tak ani v organizovaní podujatí, ani 
vo vzťahu občanov ku kultúrno-spoločenským aktivitám. Na slušnej úrovni sa 
organizovali niektoré oslavy a podujatia z oblasti ľudových tradícií. 
Z finančných dôvodov niektoré tradičné podujatia sa nekonali. Spokojnosť aj 
v roku 2011 bola s prácou knižnice, styku s občanmi prostredníctvom 
miestnej tlače, úrovňou kroniky a zlepšujúcou sa kvalitou i množstvom 
vystúpení dychovej hudby.  

Mimoriadnou udalosťou v histórii obce bolo zriadenie Fary Ladce 
a menovanie správcu tejto fary. K náboženským účelom sa zatiaľ využíva 
miestny kostolík pri kaštieli. Dokončená a posvätená bola budova fary 
rekonštruovaná z bývalého Obecného úradu.  

V oblasti životného prostredia sa zachovala dobrá úroveň z minulých 
rokov. Fungoval zberový dvor, i keď poznačený tlakom nedostatku financií. 
V udržiavaní zelene má najväčšiu zásluhu pracovná skupina Obecného 
úradu, ale i samotní občania. Miestne potoky sú opäť v zlom stave, na ich 
vyčistenie treba značné finančné náklady.  

Obchod a služby občanom sa iba minimálne zmenili. Nič podstatné sa 
nestalo ani v ich počte, ani kvalite poskytovania.  

Oživenie záujmovej oblasti života občanov, spoločenského života sa 
očakáva od organizácií a spolkov. Tie, ktoré tradične dobre pracujú si udržali 
dobrú (niektoré i lepšiu) úroveň aj v roku 2011. Pozoruhodná bola najmä 
činnosť s mládežou v Telovýchovnej jednote Tatran Ladce, Dobrovoľnom 
hasičskom zbore, Slovenskom rybárskom zväze, v Slovenskom zväze 
technických športov.  
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V demografickom vývoji sa opakoval priemer z minulých rokov 
a základný znak: málo narodených detí. Sčítanie obyvateľstva, bytov 
a domov prebehlo v Ladcoch oveľa hladšie, ako sú správy z iných miest 
Slovenska. 

Z hospodárskych podnikov v obci bola stále dominantná Považská 
cementáreň, a.s. I keď museli čeliť vlastným problémom zapríčineným 
hospodárskou krízou, pomáhali obci pri rôznych akciách stavebného, 
kultúrneho i spoločenského charakteru. Aj ostatní podnikatelia pomáhali 
sponzorsky organizáciám a spolkom pri kultúrnych i charitatívnych akciách. 
Podniky z oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva mali v roku 
2011 svoje špecifické problémy – osobitne Poľnohospodárske družstvo.  

V ďalšej časti kroniky kronikár uvádza najdôležitejšie udalosti a fakty 
z roku 2011, ktoré sa odohrali v obci. Podkladmi k zostaveniu kroniky mu boli 
informácie z jednotlivých oblastí, správy výročných schôdzí, ekonomické 
podklady, zápisnice obecného zastupiteľstva, Ladecké zvesti a vlastné 
pozorovania počas roka.  

 
 
 
                                                             Branislav  L i p t á k 
                                                                    kronikár obce 
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 
 

Stav obyvateľstva 
k 31. decembru 2011 

 
K 31. decembru 2011 bolo v Ladcoch evidovaných 2 573 obyvateľov. 

Z toho bolo nad 15 rokov 2 192 a detí do 15 rokov 381. Priemerný vek 
obyvateľov bol 39,15 roka. 

Z detí do 15 rokov bolo 203 dievčat a 178 chlapcov. Mládež od 15 do 
18 rokov sa delila na 32 dievčat a 42 chlapcov. Z 2 118 dospelých bolo 1 084 
žien a 1 034 mužov.  

V roku 2011 sa do obce prihlásilo 96 osôb (z toho 25 
novonarodených) a odhlásilo 37 občanov (z toho 29 zomrelo). 
 
 

Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov 

 
 Dobu sčítania obyvateľov, domov a bytov stanovila vláda SR na dobu 
od 14. mája do 6. júna 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc 
z piatka 20. mája na sobotu 21. mája. 
 V čase určenom na sčítanie sčítací komisári navštívili domácnosť 
a požiadali o vyplnenie tlačív a po 21. máji ich zbierali. V mnohých prípadoch 
to bola aj vysvetľovacia kampaň, objasňovanie obsahu jednotlivých rubrík. 
V rámci SR však spôsobilo ťažkosti vyhlásenie niektorých ústredných 
orgánov o možnosti zneužitia získaných údajov. V Ladcoch sa takéto názory 
vyskytli len málo, čo sčítací komisári hneď eliminovali.  
 Za obec Ladce bolo vyplnených 2 546 formulárov o obyvateľstve, 925 
o bytoch a 626 o domoch.  
 Sčítacími komisármi boli: Marián Justh, Slávka Suranová, Margita 
Miklošiová a Alena Suchárová.  
 
    

 Narodené deti 
 

Barbora Ďurišová 
Patrik Kučera 
Sofia Kalusová 
Adam Klobučník 
Laura Zemanovičová 
Emma Porubčanová 
Timea Tichá 
Martin Mihálik 
Stanislav Mikušinec 
Ľuboš Valient 
Lýdia Sopková 
Dorota Hromková 
Adam Staňo 
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Tomáš Homola 
Tobias Kandráč 
Klára Brandiburová 
Adam Belobrad 
Eliška Ďurovcová 
Lukas Markuš 
Marián Cahel 
Jakub Čemeš 
Lukáš Čemeš 
Johana Mária Drozdová 
Ela Letková 
Jozefína Špániková 

 
Spolu sa v roku 2011 narodilo 25 detí, z toho 13 chlapcov, 12 dievčat.  
 
 

Zomreli 
 

Etela Kubranová (79) 
Milan Vrabec (63) 
Mária Faturíková (90) 
Peter Koštialik (68) 
Karol Ondrášek (81) 
Peter Jaroš (36) 
Ľubomír Janík (59) 
Peter Ondrášek (54) 
Jana Hlavatá (56) 
Daniela Hofstädterová (60) 
Irena Ondrášková (82) 
Veronika Češková (73) 
Ladislav Kvasnica (53) 
Mária Stašeková (82) 
Miroslav Zelík (62) 
Pavol Marguš (84) 
Anna Kvasnicová (90) 
Milan Kováčik (55) 
Ing. Dagmar Kuniaková (46) 
Štefan Kováčik (60) 
Ladislav Letko (73) 
Ján Čemeš (57) 
Ondrej Koštialik (79) 
František Hlavatý (39) 
Antónia Mináriková (97) 
Štefan Halgoš (70) 
Emil Kňažko (80) 
Rudolf Marguš (89) 

  
V roku 2011 zomrelo 29 občanov Ladiec, z toho 12 žien a 17 mužov. 

Priemerný vek zomretých je 70,2. Najmladší občania boli Peter Jaroš (36), 
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František Hlavatý (39). Najstarší občania: Antónia Mináriková (97), Mária 
Faturíková (90), Anna Kvasnicová (90) a Rudolf Marguš (89). 
 
 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO, 
OBECNÝ ÚRAD 

 
Zasadania obecného  

zastupiteľstva 
 
V roku 2011 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkom 9-krát, z toho 

jedno zasadanie bolo mimoriadne. V zložení zastupiteľstva počas roka 
nenastali nijaké zmeny.   

Aj v roku 2011 boli poslanci disciplinovaní a väčšina počas zasadaní 
aktívna.  

Zasadania mali svoju obsahovú štruktúru, poslanci rokovali 
o problémoch, ktoré zapadajú do kompetencie podľa zákona a to i po jeho 
novelizácii. Pravidelnou súčasťou zasadaní bolo zoznámenie sa 
s hospodárskou situáciou obce prostredníctvom ekonóma Obecného úradu. 
Pravidelné správy podával aj hlavný kontrolór obce.  

V ďalšej časti vynechám body, ktoré sa týkali drobných predajov 
pozemkov, prenajímania priestorov DK a pod. Venujem sa iba 
prerokovávaným problémom, ktoré ovplyvnili chod obce.  

Prvé zasadanie v tomto roku sa konalo 14. februára 2011. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo realizáciu vodovodu a plynovodu k individuálnej 
bytovej výstavbe Za kaštieľom ešte v roku 2011. Prerokovali a schválili návrh 
na prestavbu kinosály na viacúčelovú spoločenskú miestnosť.  
Schválili odstránenie rôznych kovových garáží a búd v Záhradnej ulici.  

Za správcu budovy osvetovej besedy v Tunežiciach schválili Miroslava 
Abrahámovského. Rovnako schválili prenájom v tejto budove pre Lesné 
družstvo Tunežice i pre Poľovnícke združenie Bukovina.  

Na zasadaní 23. marca 2011 schválilo obecné zastupiteľstvo 
Jaroslava Melichera do funkcie strážnika pre kontrolu nelegálneho vývozu 
domového odpadu.  
Poslanci súhlasili s odpredajom pozemku pod trafostanicu pre IBV Za 
kaštieľom pre spoločnosť SSE, a.s. – výmera 20 m2 za 21,58 Eur za m2. 
Rovnako schválili odmenu právnemu zástupcovi obce JUDr. Mariánovi 
Karáskovi 100 Eur mesačne.  

Na zasadaní 11. mája 2011 sa poslanci zaoberali otázkou revitalizácie 
obce (pred Domom kultúry). Konštatovali vznik nákladov naviac a schválili 
úhradu 4 457 Eur. Oboznámili sa s možnosťou odpredaja 3 akcií (asi po 
1 000 Eur) v súvislosti so zmenou v DEXIA banke. Poslanci odpredaj 
neschválili.  

Dňa 6. júna 2011 sa uskutočnilo partnerské stretnutie obecného 
zastupiteľstva a vedenia Považskej cementárne, a.s. Jeho cieľom bolo 
vzájomné oboznámenie sa so situáciou v obci a cementárni. Ing. Barcík, 
generálny riaditeľ hovoril o nedobrých pomeroch v stavebníctve, vo výrobe 
stavebných hmôt i zlej platobnej disciplíne odberateľov cementu. Svoje 
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poznatky vyjadrili aj riaditeľa Ing. Jozef Mikušinec a Ing. Pavel Martauz ako 
i starosta obce Ing. arch. Ján Remo.  

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia právnej kancelárie 
JURISTINVEST z Bratislavy. Informovali prítomných o celom priebehu sporu 
ručenia obce Ladce za firmu TEKOS Adriána Bednárika. Súdny spor trvá už 
19 rokov a právnická firma zastupuje obec 7 rokov. Obec bola vtedy 
žalovaná za neplnenie ručiteľského záväzku vo výške 12 633 366 SK. Za 
obdobie súdneho sporu (19 rokov) vzrástla táto suma na cca 1 milión Eur. 
Právnická kancelária urobila za 7 rokov 16 úkonov, čo je v konečnej sume 
viac ako 18 000 Eur, ktoré je firme obec Ladce dlžná.  

Riadne zasadanie 29. júna 2011 viedol zástupca starostu Ing. Peter 
Bračík. Na zasadaní poslanci schválili návrh Zmluvy o dielo na prekládku 
vysokého napätia Za kaštieľom. Stavbu realizuje firma SSE, a.s. a obec 
17 000 Eur bude platiť v splátkach.  
Na zasadaní hodnotili prevádzku multifunkčného ihriska v Základnej škole 
a konštatovali, že je treba stanoviť prevádzkový poriadok. Referent evidencie 
občianstva - Ľ. Porubčanová, podala informáciu o prečíslovaní domov v obci.  
Na záver schválili do kultúrnej komisie ako novú členku Alenu Hudákovú.  

Dňa 14. septembra 2011 schválilo obecné zastupiteľstvo nových 
členov Rady školy v Základnej škole Ing. Jaroslava Koyša a Dominika 
Koštialika, ktorí v Rade zastupujú aj obecnú samosprávu.  
Na zasadaní schválili Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za 
ubytovanie na území obce Ladce a VZN o škole. OZ sa ďalej zaoberalo 
stanovením nájmu v 16-bytovom nájomnom dome. Poslanci sa oboznámili 
s výberovým konaním na odvozcu domového odpadu. Ponuku podali 4 firmy.  

26. októbra 2011 obecné zastupiteľstvo z ponúk vývozcov domového 
odpadu vybralo firmu AVE Bratislava. OZ schválilo návrh TJ Tatran 
cementáreň na rozšírenie posilňovne. Rovnako schválili asanáciu dvoch 
starých rodinných domov KN 543 a KN 546, ktoré sú vo vlastníctve obce. Ich 
technický stav je nevyhovujúci a v danom priestore je plánovaná 
komunikácia – spojnica z hlavnej cesty k IBV Za kaštieľom.  
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie VZN o cintorínoch, konkrétne jeho 
novelizáciu.  
 Zasadanie 16. novembra 2011 sa opäť zaoberalo otázkou vývozu 
domového odpadu, prehodnotilo svoje rozhodnutie z októbra t.r. a schválilo 
ako vývozcu doterajšiu firmu Marius Pedersen. Poslanci schválili odpredaj 
pozemku Jarmile Stachovej pri LAHOZE na stavbu detského ihriska 
a posedenie pre návštevníkov pohostinstva. 
Zastupiteľstvo sa opäť zaoberalo sporom ručiteľa (obec Ladce) za Adriána 
Bednárika. Konštatovali, že odvolaním sa obce na Krajskom súde sa kauza 
nachádza na Najvyššom súde SR. Poslanci dostali v tejto súvislosti 
informáciu, že za právnické služby firme JURISINVEST (18 242 Eur) došlo 
k dohode o splátkach. 
Poslancom bol predložený návrh na rozpočet pre rok 2012.  
 13. decembra 2011 bolo zasadanie obecného zastupiteľstva 
zamerané na niektoré ekonomické otázky týkajúce sa chodu obce.  
Rozpočet obce na rok 2012 schválili poslanci po predchádzajúcom 
prerokovaní a pripomienkovaní už v novembri. Text rozpočtu okrem toho bol 
zverejnený na obecných úradných tabuliach zákonom stanovenú dobu. 
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Poslanci rozpočet schválili. Súčasne schválili aj programový rozpočet na roky 
2012 – 2014.  
Súčasťou ekonomických opatrení bolo prijatie VZN o dani z nehnuteľnosti, 
dane zo psa a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu.  
Dôležitou ekonomickou otázkou bolo aj schválenie záložného práva na 
novopostavenú 16-bytovú jednotku v prospech Štátneho fondu rozvoja 
bývania.  
 
 

Zamestnanci Obecného 
 úradu v Ladcoch 

 
Funkcionári:  Ing. arch. Ján Remo, starosta 
  Ing. Peter Bračík, zástupca 
  Ing. Daniela Kalusová, hlavný kontrolór obce 
 
 
Referenti: 
 
Ľubomíra P o r u b č a n o v á 
sekreteriát, matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva, stavebné konania 
 
Ing. Alena Č e r n o t o v á 
ekonomika, mzdy, financie 
 
Bc. Slávka S u r a n o v á  
evidencia majetku, školstvo, správa 16 BJ 
 
Alena S u c h á r o v á 
správa daní a poplatkov 
 
Ľubica Š e d í k o v á 
cintoríny, ochrana životného prostredia, civilná obrana, archív 
 
Ing. Ľubica Z a h r a d n  í k o v á 
sociálne veci a kuratela, odpadové hospodárstvo 
    
 

Komisie obecného 
zastupiteľstva 

 
Pri obecnom zastupiteľstve pracovali komisie ako pomocné orgány 

poradenského charakteru. Komisie pravidelne riešili problémy zo svojej 
oblasti a dávali podklady na riešenie starostovi, resp. obecnému 
zastupiteľstvu.  

Komisie: finančná a likvidačná, sociálno-zdravotná, pre kultúru a šport, 
ochrany verejného poriadku, komisia pre Tunežice, komisia pre Horné 
Ladce.  
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Personálne sa členstvo v komisiách nezmenilo, iba v komisii pre 
kultúru a šport pribudla Alena Hudáková.   

 
 

Pracovná skupina 
Obecného úradu 

 
 Vedúcim pracovnej skupiny bol Jozef Daňo.  
 Na začiatku bolo v skupine 9 pracovníkov, na koniec  mala skupina 
celkovo 7 pracovníkov (5 mužov, 2 ženy). 
 Jednou zo základných úloh skupiny bola čistota na verejných 
priestranstvách, periodické zbery plastov, železa, skla a práce na zberovom 
dvore. Značný čas zaberala údržba zelene, vykášanie verejných trávnikov, 
cintorínov, ihrísk atď. Sem patrí aj výsadba zelene na bývalom smetisku (100 
stromčekov). Od druhej polovice októbra, po nahlásení straty vody 
v mnohých studniach, zabezpečovali pracovníci skupiny denný rozvoz pitnej 
vody.  
 Veľa prác vykonali murári skupiny na údržbe a renovácii obecných 
stavieb a komunikácií. Niektoré z nich: 
Zateplenie okien v Dome kultúry, výmena radiátorov v DK, obnova lavičiek 
na cintoríne, vyčistenie priestorov za železnicou v Tunežiciach, stavebné 
a obnovovacie práce v budove Základnej školy, oprava chodníkov pri hlavnej 
ceste. Mnoho času a práce si vyžiadali rôzne problémy okolo 16-bytovky 
a Za kaštieľom. Na kultúrnom dome sa opravili fasády a strecha nad 
vchodovými priestormi a nad prísaliami. Pracovníci majú svoj podiel aj na 
rekonštrukcii pošty a pri jej sťahovaní. Skupina zabezpečovala aj niektoré 
prípravné práce pri slávnostiach, pri vianočných stromoch, príprave stretnutia 
občanov na križovatke, včítane ohňostroja. Medzi práce, ktoré občania 
kvitovali s uznaním, patrí rekonštrukcia kaplnky v Tunežiciach a niektoré 
práve na modlitebni v tejto časti obce.  
Pracovná skupina obecného úradu svojou činnosťou tak splnila aj poslanie 
znižovať náklady na potrebnú údržbu obce a realizovaní menších stavieb. 
V tejto súvislosti treba spomenúť pomoc, ktorú poskytovala Považská 
cementáreň, a.s. (aj niektorí ďalší podnikatelia) mechanizmami a v niektorých 
prípadoch i materiálom.  
 
 

Dane a poplatky 
 

 Miestne dane a poplatky zohrali v čase hospodárskej a finančnej krízy 
v rozpočte Obecného úradu významnú úlohu, i keď iba sčasti problémy 
riešili. Aj v roku 2011 sa prejavila disciplína občanov vo vysokom plnení 
platenia týchto daní.  
 Počet daňovníkov bol 1 071, z toho z vlastnej obce 860. Z toho bolo 
fyzických osôb 1 040 a právnických 31.  
Vyrubená daň celkom bola   91 621,94 Eur 
Z toho daň  za pozemky 21 649,00 Eur (plnené 21 603 Eur) 
 za  stavby 68 336,00 Eur (plnené 68 332 Eur) 
 za byty   1 636,00 Eur (plnené 1 624 Eur) 
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VÝSTAVBA OBCE 
 

 V roku 2011sa dali do užívania niektoré investičné akcie a úspešne 
pokračovala modernizácia železnice na úseku Ladce – Beluša.  
 Medzi obecné priority patrila revitalizácia priestoru pred Domom 
kultúry, 16-bytová jednotka a stavby rodinných domov Za kaštieľom 
a inžinierske siete k nim.  
 Okrem toho sa robilo niekoľko menších stavieb, rekonštrukcií a opráv, 
o čom píšem v časti „Pracovná skupina Obecného úradu“.  
 
 

Revitalizácia obce 
 

V rámci tejto akcie vybrala obec priestory okolo Domu kultúry a s tým 
súvisiace priestory (chodník od DK po križovatku a pri bytovkách). Stavbu 
odovzdal občanom starosta 1. mája 2011 pri príležitosti akcie „Otvára sa 
máju brána“. 

 
Investično-technické údaje o stavbe: 
 

Investor akcie: Obec Ladce s podporou fondov EÚ 
Investičné náklady:  Fondy Európskej únie 340 369,52 Eur 
 Obec Ladce (5 %)   17 917,00 Eur 
 Naviac obec Ladce     4 457,00 Eur 
Generálny projektant: INGART, s.r.o., Stupava 
Autori návrhu: Ing. arch. Ján Čierny, Ing. arch. M. Gálová 
Generálny dodávateľ: YIT Reding, a.s. Bratislava 
 
 Táto revitalizácia bola najväčšou akciou podobného druhu v doterajšej 
histórii  obce. Nepriamo, ale vizuálne súvisí s touto akciou úprava fasády 
a strechy na priečelí Domu kultúry (súviselo to s úpravou okolo pamätnej 
tabule partizánom a pamätnej buste Pavla Koyša).  

 
 

16-bytový nájomný dom 
 

 16-bytovka postavená z prostriedkov Štátneho fondu bývania 
a z pôžičky, ktorú uzavrela obec, prešla v roku 2011 problémami stavebného 
a najmä schvaľovacieho charakteru. Kolaudácia sa konala 9. septembra a od 
21. septembra sa byty odovzdávali nájomníkom. Meškanie kolaudácie 
spôsobilo nepripojenie domu na elektrickú sieť zo strany Stredoslovenskej 
energetiky. Náklady na stavbu boli takmer 780 000 Eur. 
Technické údaje o novej bytovke: 
Na troch podlažiach sú po tri dvojizbové byty o ploche cca 47 m2 a jeden 
trojizbový byt o ploche 65 m2. Prízemie má jeden dvojizbový byt s plochou 
43,4 m2 a tri garzónky s plochou do 34 m2. V bytovke boli zriadené aj 
spoločné priestory: pivnice, kočikáreň, miesto pre bicykle a kotolňa.  
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Individuálna výstavba 
„Za kaštieľom“  

 
 Po prípravných prácach v predchádzajúcich rokoch – výkupe 
pozemkov, architektonického plánu, vyňatia pozemkov z pôdneho fondu 
a všetkých ostatných prácach súvisiacich s takouto veľkou stavbou, sa 
začala intenzívna výstavba, ktorú si organizovali stavebníci. Obec sa 
postarala o stavbu mosta cez Lúčkovský potok, urobila sa provizórna cesta 
medzi domami a po dvojročných prieťahoch začala pracovať firma 
Elektromontáže, a.s. Žilina na výstavbe elektrickej pripojovacej kábelovej NN 
siete k rodinným domom. Popri tejto akcii sa urobila prekládka vysokého 
napätia vzdušnej siete (na náklady obce). V súbehu s touto činnosťou sa 
realizovala aj výstavba verejného osvetlenia (tiež v réžii Obecného úradu).  
Na konci decembra 2011 bolo vo výstavbe 14 z plánovaných rodinných 
domov (celkom 19), niektoré už v pokročilom stave výstavby.  
 
 

Rekonštrukcia budovy pošty 
 

 Poštový úrad v Ladcoch sa musel v roku 2011 prestavať, prispôsobiť 
vchod a pri tom aj vnútorné zoradenie priestorov, budúcej ceste k podjazdu 
pod železnicou.  
 V čase (takmer rok) prestavby bola pošta umiestnená v Dome kultúry.  
 8. septembra 2011 dodávateľ stavby „Úprava objektu pošty Ladce“, 
ktorým bolo Združenie ŽSR Beluša, odovzdal dokončenú budovu pošty, 
vrátane interiéru.  
 Presťahovanie poštového úradu sa pre prekládku vodovodu na 
Cementárskej ulici preložilo. Presťahovanie sa uskutočnilo 29. októbra 2011, 
realizovala ho pracovná skupina Obecného úradu.  
 
 

Byty na predaj 
 

 V máji 2011 kolaudovali v Záhradnej ulici dve bytovky, každá po 13 
bytov, ktoré investične zabezpečila firma MINDO, s.r.o.. Bytové domy 
obdržali energetický certifikát najvyššej triedy. Sú veľmi moderné, vybavené 
vlastným kúrením, ale podľa informácií drahé a záujem o ne v roku 2011 
nebol takmer nijaký.  
 
 

Modernizácia 
železnice 

 
 V roku 2011 bola v pozornosti občanov modernizácia železnice, ktorá 
umožní 160 kilometrovú rýchlosť vlakov. Na úseku Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov práce značne pokročili, niektoré stavby v Ladcoch sa dokončili a iné 
pokračovali aj do konca decembra. Do užívania sa dali niektoré trate 
a nástupištia.  
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 Pokročili v stavbe koľají s náročným podkladom, ktorý sa značne líši 
od klasického, aký bol predtým. Hotové bolo koľajište 1,2,3,4 a 6 na stanici 
Ladce a rampa na nakládku, ktorá bude slúžiť Štátnym lesom. Vybudovali sa 
nové moderné výhybky na ilavskom zhlaví.  
 Nákladná a stavebne náročná bola výstavba nového trakčného 
vedenia. Dokončilo sa nástupište číslo 1 a 2 spojené s podchodom 
a výťahom pre nemobilných občanov.  
 Pre prevádzku dôležitý je dokončený prívod plynu, elektrickej energie, 
samostatná trafostanica a nová prípojka vody a kanalizácia.  
 Upravila sa staničná budova – interiér a exteriér. Táto práca sa však 
ku koncu roka ešte nedokončila.  
 V roku 2011 stavbári dokončili nové osvetlenie stanice z vysokých 
osvetľovacích veží.  
 Na konci roka 2011 otvorili vybudovaný podchod pod železnicu 
v Tunežiciach, čo značne zjednodušilo prechod do lomu a domov za 
železnicou.  
 Z tzv. vyvolaných investícií (stavieb) boli dokončené: 
nadjazd na ceste cez železnicu v Tunežiciach (2010), rekonštrukcia pošty, 
podchod pod železnicu v Tunežiciach a začala sa výstavba najviac 
očakávaného podjazdu pod železnicu z Cementárskej ulice do Podhoria 
a Horných Ladiec, po dokončení ktorého sa cesta cez koľaje uzavrie.  
 
(Ďalšie stavby: viď kapitola „OBECNÝ ÚRAD“, časť „Pracovná skupina 
Obecného úradu“.) 
 
 
 

ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 
 

 Starostlivosť o životné prostredie sa v roku 2011 prejavila najmä 
v oblasti rozširovania zelene a jej úpravy, v starostlivosti o vodu a vodné 
zdroje. Riešili sa problémy v odpadovom hospodárstve osobitne v triedení 
odpadu a odvoze netriedeného. Prijali sa informácie o znečisťovaní ovzdušia 
Považskou cementárňou, ako to vyplýva zo zákona.  
 
 

Zeleň v obci 
 

 Medzi zeleň, o ktorú sa bolo v roku 2011 starať, patrili verejné 
priestranstvá, park i súkromné predzáhradky. Obecný úrad a jeho pracovníci 
sa museli postarať o stromoradia najmä v Záhradnej ulici a pozdĺž 
Lúčkovského potoka, iné, napr. pozdĺž železničnej trate, patrili do 
starostlivosti majiteľov priestorov. Podobne to bolo aj pri skupine gaštanov 
v pohostinstve Omega.  
Sem patrilo aj množstvo trávnikov, ktoré si vyžadovali najväčšiu starostlivosť 
– kosenie mechanizmami Obecného úradu.  
Osobitnú pozornosť si zaslúži revitalizácia bývalého smetiska pri Váhu, kde 
pracovná skupina Obecného úradu vysadila 100 stromčekov.  
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Najväčší komplex zelene v obci – park zostal aj v roku 2011 bez zvláštnej 
starostlivosti. Keďže nie je majetkom obce, nemožno do neho investovať 
nijaké finančné prostriedky.   
 
 

Voda, vodné zdroje 
 

 Problém niekoľko rokov signalizovanej výstavby vodovodu 
a celoobecnej kanalizácie so zapojením viacerých susedných obcí v rámci 
príspevku Európskej únie sa ani v roku 2011 nepohol z miesta.  
V dodávke vody prostredníctvom jestvujúceho obecného vodovodu neboli 
nijaké problémy. Prerušená bola dodávka vody na krátku dobu v čase 
prekládky vodovodného potrubia na Cementárskej ulici.  
 V dôsledku viac mesiacov trvajúceho sucha sa stratila voda 
v značnom množstve studní v obci. Viacerí občania si museli studne 
prehlbovať a mnohí zostali odkázaní na dovoz vody, ktorú cisternami celú 
jeseň denne vozili pracovníci Obecného úradu.  
 Osobitnou otázkou v roku 2011 boli oba potoky pretekajúce cez 
Ladce: Slatinský i Lúčkovský. Celé leto mali málo vody, nedostatočný spád 
a vytvorili sa tak podmienky pre zarastanie rôznou burinou, čím sa prietok 
vody ešte spomalil. Lúčkovský potok bol okrem toho znečisťovaný bielymi 
kalmi z lomu Butkov.  
 
 

Odpadové hospodárstvo 
 

 Zber komunálneho odpadu bol v roku 2011 rovnako organizovaný ako 
v roku 2010. Dôraz sa kládol na triedenie odpadu v komoditách ako v roku 
minulom. Odvážal sa povozmi Obecného úradu do zberného dvora v čase 
vopred určeným zberovým kalendárom. Tento systém sa v obci stabilizoval, 
čo vidieť z množstva triedeného odpadu, ktorý sa podstatne - oproti 
predchádzajúcemu obdobiu - zvýšil.  
 
Triedeného odpadu sa odviezlo: 
papier a lepenka  7,08 tony 
sklo   16,52 t 
nebezpečný odpad 7,56 t 
plasty  10,75 t 
pneumatiky 2,23 t 
železo  5,52 t 
bioodpad 5,00 t 
 
Netriedený odpad sa odviezol v objeme 507,56 tony (zmesový odpad) 
a 43,16 tony objemový odpad.  
Náklady za likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 
sú značne vyššie, ako sú tržby od obyvateľstva. Tržby od podnikateľov 
v roku 2011 robili 10 752 Eur a od obyvateľstva 36 870 Eur.  
Náklady na odvoz a likvidáciu boli u firmy Marius Pedersen, a.s. Trenčín 
63 905 Eur, Unikomas, a.s. Dubnica nad Váhom 2 999 Eur, 
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Poľnohospodárske družstvo, a.s. Košeca 1 916 Eur a Gold Pack, s.r.o., 
Beluša 431 Eur. 
 
 

Vplyv Považskej cementárne, a.s. 
na životné prostredie 

 
 Stav ovzdušia v Ladcoch možno hodnotiť iba podľa oficiálneho 
merania vypúšťania exhalátov z výrobní Považskej cementárne, a.s., ktoré 
denne nepretržite monitoruje na to určená firma. Sledovanie ďalšieho 
znečisťovania ovzdušia autami, ale i inými priemyselnými podnikmi 
(Gumárne, Púchov), rovnako znečisťovanie pôdy a vody poľnohospodárskym 
podnikom, je pre obec technicky nemožné. Preto uvádzam iba informáciu 
z Považskej cementárne, a.s., ktorú je tento podnik podľa zákona 177/1998 
Z. z. povinný obci podať.  
 
Ovzdušie 
 V roku 2011 jednotlivé výrobné zariadenia a kotolne vypustili do 
ovzdušia spolu 107,2 tony tuhých znečisťujúcich látok, čo bolo o 19 ton viac 
ako v roku 2010. Plynných znečisťujúcich látok vypustili 3 075 ton, oproti 
predchádzajúcemu roku viac o 70 ton.  
 Zvýšenie emisií bolo dôsledkom zvýšenia výroby o 120 000 ton.  
Koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok vo vypúšťaných spalinách 
a vzduchu z komínov a technologických výduchov neprekročili polovičné 
hodnoty zákonného limitu. I tak podnik do Štátneho fondu životného 
prostredia musí zaplatiť 138 922 Eur.  
  Počas prevádzky rotačnej pece dochádzalo občas k výpadkom 
elektrofiltra za pecou z rôznych technologických príčin, v roku 2011 to bolo 
690-krát.  
 Zákon č. 309/1991 Zb. o ovzduší stanovuje, že na 1 tonu vyrobeného 
slinku je možné vypustiť do ovzdušia 1,5 kg prachu. V uplynulom roku 
vypustili 0,18 kg prachu na jednu tonu (12 % zo zákonného limitu).  
 Počas suchého leta a časti jesene došlo k tvorbe emisií prachu. 
Cementáreň sa to snažila eliminovať polievaním a zametaním plôch.  
 Koncentrácia plynných emisií SO2CO a NOx neprekračovali zákonné 
limity.  
 
Vodné hospodárstvo 
 Odpadové vody vznikajúce v prevádzke sa čistili v mechanicko-
biologickej čistiarni odpadových vôd a potom sa vypúšťali do Lúčkovského 
potoka. 
 V roku 2011 vypustili 89 200 m3 vôd so znečistením, ktoré bolo hlboko 
pod stanovený limit.  
 
Odpadové hospodárstvo 
 Spaľovaním rôznych odpadov pomáhala cementáreň odbremeniť 
skladovanie odpadu, prípadne znečisťovanie prírody.  
 V roku 2011 v rotačnej peci spálili 3 717 ton gumového odpadu. 
V rámci prevencie BSE spálili 36 512 ton mäsokostných múčok. 
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 Ako významný príspevok k ochrane životného prostredia 
prevádzkovali linku na využívanie upravených separovaných odpadov 
z plastu, papiera a dreva. V roku 2011 celkom 9 973 ton.  
 Dohromady sa zásluhou cementárne nedostalo na skládky 53 861 ton 
materiálu.  
 Podľa správy, ktorú mal kronikár k dispozícii, z 12 sledovaných 
parametrov, ani jeden neprekročil limit stanovený zákonom, v niektorých 
prípadoch nedosahoval ani polovicu.  
 
 
 

ŠKOLSTVO 
 

Materská škola    
 

 V školskom roku 2010/2011navštevovalo Materskú školu v Ladcoch 
86 detí vo veku 2 – 7 rokov. V 4 triedach pracovalo 8 učiteliek. O hygienu 
priestorov a stravovanie detí sa staralo 6 prevádzkových zamestnancov.  
 Na vstup do Základnej školy v priebehu roka pripravovali 25 detí, 
z ktorých rodičia požiadali pre 6 detí odklad na vstup do ZŠ.  
 Celý školský rok sa niesol v duchu rozvíjania environmentálnej 
výchovy, ľudových tradícií a zdravého životného štýlu. Pri tom sa preferovali 
formy zážitkového učenia.  
 V rámci národného projektu vzdelávania učiteľov, učiteľky absolvovali 
vzdelávanie v oblasti obsahovej reformy v školstve a rozvíjania digitálnych 
technológií. 
 V MŠ úspešne pracoval krúžok výtvarnej výchovy pod odborným 
vedením lektorky zo ZUŠ v Košeci a krúžok anglického jazyka.  
 Pre deti bolo v školskom roku pripravených mnoho zaujímavých akcií. 
Deti videli bábkové divadlo „Na hojdačke“, kúzelníka, chovateľov sokolov, na 
jar vynášanie Moreny, Rozprávkový dvor pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí.  
 Deti Materskej školy pod vedením svojich učiteliek vystupovali pri 
rôznych programoch v obci, pri privítaní novonarodených detí, na Dni matiek 
a pod.  
 V školskom roku 2011/2012 mala škola rovnaký počet detí – 86, 
z ktorých sa 28 pripravovalo na vstup do Základnej školy.  
 Riaditeľkou školy bola Táňa Kukuliašová a v jednotlivých triedach 
pracovalo 8 kvalifikovaných učiteliek: 
Irena Gajdošíková, Alena Svádová (najstaršia veková skupina 5 – 7 r. deti) 
Alena Kukučková, Andrea Kotrasová (stredná skupina 3,5 – 4,5 ročné deti) 
Anna Grmanová, Táňa Kukuliašová (stredná skupina 4,5 – 5 ročné deti) 
Jana Pikálková, Mgr. Gabriela Zahradníková (najmladšia veková skupina 
s deťmi 2,5 – 3 ročnými). 
 V roku 2011 si v Materskej škole pripomenuli dve významné výročia 
pre túto výchovnú inštitúciu. V roku 1951 zriadili v Ladcoch Detské jasle 
a Materskú školu. A dňa 1. novembra 1971, z financií štátu a odborárov, 
postavili terajší komplex budov Materskej školy.  
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Základná škola 
 

 Školský rok 2010/2011 v Základnej škole slávnostne zakončili 30. júna 
2011. Za prítomnosti starostu obce Ing. arch. Jána Remu odmenili 37 žiakov 
za výborné výsledky v prospechu a reprezentáciu školy na kultúrnych, 
športových a vedomostných súťažiach. 
 So školou sa rozlúčili pedagógovia Mgr. Lenka Kútna, Eva Vargová 
a Mgr. Juraj Ondrašík.  
 Niektoré z aktivít v roku 2011: 
Dňa 25. februára sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. 
V jednotlivých kategóriách zvíťazili žiaci Amália Liptáková, Ján Jamrich, Júlia 
Jamrichová, Romana Tvrdá, Filip Kollár, Saša Majtánová. 
Fašiangovú slávnosť pripravili 8. marca. Žiaci si pripravovali masky, ktoré 
predvádzali ostatným žiakov.  
V týždni od 15. – 18. marca sa v rámci Mesiaca knihy v školskej knižnici 
konala prezentácia o vzniku, výrobe a používaní kníh.  
V tom istom čase sa žiaci 1. stupňa rozlúčili s Morenou a zaslali práce do 
výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. 
23. marca si žiaci na 1. stupni pripomenuli dva významné dni: prvý jarný deň 
a Svetový deň vody. Urobili si výlet na lokalitu Skalka a pri tejto príležitosti ho 
očistili od odpadkov.  
V čase od 4. – 8. apríla absolvovali žiaci 3. ročníka (celkom 25 účastníkov) 
a 13 žiakov 5. – 6. ročníka základný a zdokonaľovací plavecký výcvik na 
Plavárni v Púchove.  
Dňa 20. apríla žiaci 4. ročníka pripravili literárne pásmo „Veľká noc ide“ pre 
žiakov 1. ročníka.  
5. mája žiaci 8. ročníka absolvovali test Komparo. Testovanie bolo 
celoslovenské v jazyku slovenskom a matematike. Bola to príprava na 
Monitor 9, ktorý deviataci ZŠ absolvovali v marci 2011. Tento test mohol 
ovplyvniť prijatie na strednú školu. Neovplyvnil, pretože všetci žiaci, ktorí sa 
na stredné školy prihlásili, boli prijatí.  
V máji sa všetci žiaci 5. – 8. ročníka venovali protidrogovej tematike 
v besedách i vo výtvarnom prejave. 
20. mája absolvovali žiaci 1. stupňa didaktické hry na ihrisku TJ Tatran 
Tunežice. K hrám patrila dopravná výchova, riešili mimoriadnu situáciu – 
chemický a letecký útok a ošetrovali zranených.  
19. mája bola v Základnej škole beseda so spisovateľom Valentínom 
Šefčíkom, pri ktorej sa žiaci oboznámili s tvorbou spisovateľa.  
 
 Školský rok 2011/2012 sa začal slávnostne 5. septembra 2011.  
 Do školy nastúpilo 201 žiakov, z toho 119 dievčat a 94 chlapcov. 
Žiakov na 1. stupni bolo 82, z toho 22 prvákov. Na 2. stupni (5. – 9. ročník) 
bolo 119 žiakov. Do školského klubu sa zapísalo 40 detí.  
 
Vedenie školy sa nezmenilo:  
 

riaditeľka Mgr. Bronislava Majtánová 

zástupkyňa riaditeľky: PaedDr. Mária Hatoková 
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V pedagogickom zbore boli títo učitelia: 
1. ročník – Mgr. Jarmila Šelingová 
2. ročník – Mgr. Milena Trochanová 
3. ročník – Mgr. Ingrid Lysáková 
4. ročník – Mgr. Ivana Habánková 
5. ročník – Ing. Katarína Šibíková (matematika, chémia) 
6. A trieda – Mgr. Martina Ravasová (slovenský jazyk, občianska náuka) 
6. B trieda – Bc. Šárka Adamcová (anglický jazyk) 
7. ročník – Mgr. Jana Martinková (anglický jazyk) 
8. ročník – Mgr. Tomáš Struňák (náboženská výchova, biológia) 
9. ročník – Mgr. Alena Nováková (slovenský jazyk, francúzsky jazyk) 
 
Bez triednictva ostali:  
Ing. Martina Kozlíková (matematika, fyzika) 
Ing. Lenka Dideková (chémia, dejepis) 
Mgr. Marián Babjak (náboženská výchova v 3. ročníku) 
 
V Školskom klube pracovali Jarmila Gabková a Bc. Daniela Koňuchová. 
Výchovným poradcom bol Mgr. Tomáš Struňák. 
 
 Niektoré aktivity žiakov a pedagógov v čase od septembra do 
decembra 2011: 
27. októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc pripravili 
dramatizáciu rozprávky.  
Pre nadobúdanie vedomostí z prvej pomoci usporiadali akciu Ochrana 
človeka a prírody. Najskôr teoretickú časť a na druhý deň praktickú časť na 
ihrisku TJ Tatran Tunežice.  
V Týždni proti drogám pripravili akciu „Športom proti drogám“.  
16. novembra v školskej aule prvýkrát poriadali „prvácku pasovačku“ – 
prijímanie prvákov do školy. Prijímanie rámcoval kultúrny program, ktorý 
pripravili starší žiaci.  
V septembri 2011 začali fungovať záujmové krúžky, ktoré viedli väčšinou 
učitelia. Strelecký krúžok vedie, už po viac rokov niekoľkonásobný účastník 
olympiády a mnohých svetových podujatí, strelec z pištole Ján Fabo.     
Krúžky:  
divadelný (Šárka Adamcová) 
biologický (Tomáš Struňák) 
mažoretky (Jarmila Gabková) 
vybíjaná (Ingrid Lysáková) 
slovenský jazyk a literatúra (Alena Nováková) 
kuchári v novom šate (Katarína Šibíková) 
matematický (Katarína Šibíková) 
environmentálny (Jarmila Šelingová) 
tvorivá dielňa (Jarmila Šelingová) 
environmentálny (Ivana Zajacová) 
rozhlasový (Milena Trochanová) 
netradičné výtvarné techniky (Jana Martinková) 
počítačový (Martina Kozlíková) 
strelecký (Ján Fabo) 
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Projekt COMENIUS 
 Škola sa zapojila do medzinárodného projektu COMENIUS – 
ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ. Cieľom tejto aktivity bolo získanie informácií 
o jednotlivých vzdelávacích systémoch v partnerských krajinách, výmena 
didaktických postupov, metód a foriem práce so žiakmi.  
 Medzi partnerov ZŠ v Ladcoch patrila Základná škola Záhumní – 
Frenštát pod Radhoštěm, Robert Gerwig Schule St. Georgen (Nemecko), 
Szuts József Áltános Iskola Kiskunhalas (Maďarsko).  
 Začiatkom októbra absolvovali žiaci a pedagógovia ladčianskej školy 
partnerské stretnutie v Českej republike.  
 5. – 8. decembra sa miestom stretnutia tých istých partnerov stali 
Ladce. Hostí na pôde Základnej školy privítali deti chlebom a soľou 
v slovenských krojoch. Hostí privítal aj starosta obce a potom si všetci 
prezreli školu, jej vybavenie a potom ich čakal obed v školskej jedálni.  
 V rámci stretnutia navštívili hostia Trenčín, jeho hrad, prešli sa po 
predvianočnom námestí. Ďalší deň bol poznávací. Navštívili Čičmany, 
Rajeckú Lesnú s jej známym Betlehemom. Pozreli sa aj do obce 
s Jánošíkovou tradíciou – Terchovej.  
 Stretnutie sa vydarilo vďaka organizátorom i sponzorom. Pomohla 
Považská cementáreň, a.s. poskytnutím ubytovacích priestorov v školiacom 
stredisku v Belušských Slatinách a Združenie rodičov školy.  
 
 

Odborné učilište internátne 
 

 K záverečným učňovským skúškam v školskom roku 2010/2011 
pristúpilo 54 absolventov tretieho ročníka (6 murárov, 7 maliarov, 7 
zámočníkov, 6 stolárov, 3 krajčírky, 10 záhradníkov, 7 žiačok z odboru služby 
a domáce práce a 8 žiakov z odboru kuchár). Zo skúšaných, 18 žiakov 
prospelo s vyznamenaním. 21. júna potom všetci prevzali výučné listy na 
slávnosti za prítomnosti vedenia školy a starostu obce. Ten odmenil vecnými 
cenami 11 najlepších absolventov.  
 Z mimoškolských aktivít boli pozoruhodné akcie, ktoré sa konajú 
každý rok už tradične na území Slovenska i mimo neho. Dňa 5. apríla to bola 
súťaž zámočníkov v Sološnici, 6. apríla súťažili záhradníci (ako hostia) 
v Kelči (Česká republika) a 13. apríla súťažili krajčírky v Baji (Maďarsko). 
 V máji sa dievčatá zúčastnili na tradičných Celoslovenských hrách 
mládeže, ktoré sa konali v Michalovciach. V júni na Športových hrách 
zdravotne postihnutých v Novej Dubnici.  
 V programe celoživotného vzdelávania COMENIUS sa uskutočnilo 
stretnutie v Ladcoch 1. – 7. mája. Po príchode 1. mája a po slávnostnom 
otvorení 2. mája si žiaci a hostia prehliadli učilište v Ladcoch a obec Ladce. 
Nasledujúce 4 dni sa venovali práci. V priestore nádvoria učilišťa postavili 
náročnú stavbu pergoly.  
 Nevenovali sa však iba práci. Navzájom sa poznávali, v rámci čoho 
navštívili Súľovské skaly, Čičmany, Rajeckú Lesnú, Trenčiansky hrad, 
Bojnický zámok a Trenčianske Teplice. Venovali sa športom a iným 
zaujímavým činnostiam. Partnerské školy z Nemecka, Maďarska a Česka 
vyslovili spokojnosť a vďaku organizátorom ladčianskeho stretnutia.  
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 Nový školský rok začali v Odbornom učilišti internátnom so 148 
žiakmi. Z toho bolo 87 chlapcov a 61 dievčat. Podľa jednotlivých odborov 
začal školský rok 2011/2012 takto: murári – 27, maliari – 10, stolári – 15, 
strojní zámočníci – 12, záhradníci – 21, služby a práce v domácnosti – 28, 
kuchári – 35.   
 V prvom ročníku nastúpilo 70 žiakov, v druhom 38 a v treťom 40. 
 V školskom roku 2011/2012 po prvýkrát chýba profesia krajčírka. 
Dôvod je jediný: malý záujem zo strany žiakov, pretože len veľmi ťažko sa 
umiestnia po absolvovaní do zamestnania.  
 V učilišti ubudlo i žiakov, ktorí využívajú moderný internát. Nevyužíva 
sa ani kapacita (40), keďže v internáte býva 20 žiakov.  
 Vedenie školy sa počas roka nezmenilo. Z učilišťa odišiel dlhoročný 
pracovník, organizátor športových a spoločenských akcií na škole, Stanislav 
Kret – vedúci výchovy.  
 
 
 

KULTÚRNY  
A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

 
 V oblasti kultúrneho a spoločenského života sa oproti 
predchádzajúcemu roku veľa nezmenilo. Uskutočnili sa tradičné podujatia, 
z ktorých najväčší význam mala recitačná súťaž Koyšove Ladce. 
 V riadení kultúry chýbal orgán, ktorý by jednotlivé akcie priamo 
vykonával a koordinoval akcie spoločenských organizácií, škôl a iných 
vykonávateľov. Jestvujúca komisia kultúry pri obecnom zastupiteľstve je 
poradný orgán, i keď niektoré podujatia priamo organizovala. 
 Komisia mala týchto členov: Dominik Koštialik, predseda a členovia: 
Marián Justh, Libor Kvasnica a v priebehu roka pribudla Alena Hudáková.  
 
 

Oslavy a ľudové zvyky 
 

Výročie oslobodenia 
Spomienková oslava sa konala pred pomníkom padlých v druhej svetovej 
vojne. Pri tejto príležitosti si pripomenuli aj 65. výročie odhalenia pomníka, 
kedy členky spolku Živena a členovia Slovenského zväzu partizánov 
zozbierali finančné prostriedky a dali pomník zhotoviť akademickému 
sochárovi Štefunkovi. Slávnostného odhalenia sa zúčastnil aj vtedajší 
povereník školstva a osvety národný umelec L. Novomestský. Príhovor na 
spomienke 30. apríla 2011 mal starosta obce. Vence položili zástupcovia 
obce a SZPB.  
 
 
66. výročie SNP 
Vence k pomníku padlých položili zástupcovia obce a SZPB. Príhovor 
k prítomným mal predseda tejto organizácie Ing. Karol Horký. Účinkovala 
dychová hudba Ladčanka.  
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1. máj 
Prvý máj oslávili Ladčania tradične akciou Otvára sa máju brána. 
V kultúrnom programe pred Domom kultúry vystúpili dychová hudba 
Ladčanka a súbory Základnej školy. Občanov upútalo slávnostné 
prestrihnutie pásky starostom obce a tým otvorenie areálu revitalizovaného 
priestoru pre DK.  
 
 
Deň matiek 
Konal sa tradične druhú májovú nedeľu vo veľkej sále Domu kultúry. 
Organizátori Zbor pre občianske záležitosti a kultúrna komisia obecného 
zastupiteľstva pripravili akciu pre značný počet záujemcov. V bohatom 
programe vystúpili žiaci Materskej školy, Základnej školy a dychová hudba 
Ladčanka. Príhovor mal starosta obce Ing. arch. Ján Remo.  
 
 
Stretnutie na prelome rokov 
Stretnutie občanov na križovatke 31. decembra po 24. hodine organizoval 
Obecný úrad. V tomto roku sa zišlo mimoriadne mnoho najmä mladých ľudí. 
Účinkovala dychová hudba Ladčanka, prítomní videli 20-minútový ohňostroj, 
podávalo sa varené víno a iné občerstvenia. Filiálne stretnutia sa konali aj 
v Tunežiciach a Horných Ladcoch. Dilemu, či organizovať toto stretnutie pre 
nedostatok finančných prostriedkov, sa vyriešila vďaka prispeniu sponzorov, 
najmä Považskej cementárne, a.s.. 
 
 
Ľudové tradície 
Ľudové tradície sa v roku 2011 prejavili v podobe podujatí, ktoré sa natrvalo 
zapísali do kalendára spoločenského života Ladčanov.  
F a š i a n g y pripravila dychová hudba Ladčanka. Na žiadosť občanov sa 
konalo „pochovávanie basy“ netradične v sobotu a zúčastnilo sa ho asi 100 
zabávajúcich. Členovia dychovky i ostatní účinkujúci zachovali pri 
„pochovávaní“ všetky tradičné zvyklosti.  
H o d o v é  s l á v n o s t i sa v obci Ladce konali 24. júla a boli organizované 
ako vystúpenie súborov pri Dome kultúry. Organizátorom bola kultúrna 
komisia obecného zastupiteľstva.  
Z iniciatívy poslancov za T u n e ž i c e a za pomoci dobrovoľných 
pracovníkov sa konali hody aj v tejto časti obce. V programe bolo vystúpenie 
Ladčanky, občerstvenie a športový program.  
Podobnú hodovú slávnosť pripravili poslanci za Horné Ladce a dobrovoľní 
pracovníci aj v priestoroch „námestia“ v H o r n ý c h  L a d c o c h. Aj tu mali 
občania zdarma guláš, pivo, malinovku a koláče, ktoré upiekli ochotné 
Hornoladčanky.  
Z  c h a r i t a t í v n y c h  p o d u j a t í  to bol v roku 2011 Deň narcisov, 
organizovaný 15. apríla. Dobrovoľníci zo Základnej školy (pedagógovia 
a žiaci vyšších ročníkov) i pri nepriazni počasia vybrali od občanov Ladiec 
397 Eur, čo sa venuje preventívnej ochrane proti rakovine.  
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Koyšove Ladce 
 

 Najsledovanejšou akciou v kultúrnej oblasti každý rok je súťaž 
v prednese ľúbostnej poézie – v roku 2011 už 13. ročník. Dňa 21. októbra sa 
v Ladcoch zišiel rekordný počet súťažiacich. V kategórii študentov 29, 
v kategórii dospelých doteraz najväčší počet 16 recitátorov. Spolu so žiakmi 
to bolo 65 recitátorov. 
 V súťaži rozhodovala porota pre 1. a 2. kategóriu menovaná 
Ministerstvom školstva SR v zložení: 
Mgr. Mária Schlosserová 
Mgr. Jaroslava Čajková 
Beáta Kvaššayová 
 Klub priateľov poézie P. Koyša menoval porotu pre III. a IV. kategóriu 
v zložení:  PaedDr. Gejza Sádecký, Anton Baláž, Janka Poláková.  
  
Poradie súťažiacich  
I. kategória 
1. Simona Šebeňová, Lukáš Hanko, Gymnázium Bánovce n/B 
2. Simona Jandáková, ZUŠ Bánove n/B 
3. Diana Škerdová, ZUŠ Bánovce n/B 
 
II. kategória 
1. Michaela Fojtíčková, Nové Mesto n/V 
2. Nina Trnková, Gymnázium Púchov 
3. Peter Kováčik, Gymnázium Považská Bystrica 
 
Miriam Prívalská, Gymnázium Nové Mesto n/V diplom za osobnú recitátorskú 
výpoveď. 
Adam Bajo, ZUŠ Nová Dubnica diplom za osobitný recitátorský výraz. 
 
III. kategória: 

1. Edita Hrušová, Pruské - Podvažie  
2. Anna Mišurová, Ružomberok 
3. Marta Pribylinová, Heľpa 

 
IV. kategória: 

1. Anton Orlík, Považská Bystrica 
2. Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto 
3. Dušan Danko, Nitra 

 
Čestné uznanie Ivan Gregorovič, Nová Dubnica. 
 

  Ocenení recitátori dostali diplomy a vecné ceny – knihy, ktoré do 
súťaže venovalo Ministerstvo školstva SR, obec Ladce, Považské osvetové 
stredisko Považská Bystrica, Považská knižnica Považská Bystrica. Každý 
účastník dostal ďakovný list za účasť v súťaži.  
  Vo večerných hodinách sa vo veľkej sále kultúrneho domu konal 
spomienkový večer pri príležitosti nedožitých 80 rokov básnika Pavla Koyša. 
Spomienkový večer moderovali Anton Baláž a Jozef Bachratý a prítomní si 
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vypočuli recitátorov: národnú umelkyňu Máriu Kraľovičovú, Mgr. Máriu 
Schlosserovú i víťazov tohoročnej súťaže. Predstavila sa aj operná speváčka 
Angelika Vargicová a harmonikár Alojz Šantavý. Tradične účinkovala 
dychová hudba Ladčanka. V hľadisku príjemný večer strávilo mnoho členov 
Klubu priateľov poézie Pavla Koyša z Bratislavy a zo dvadsať Ladčanov.  
  Organizátorom celého podujatia bol ako každý rok spomínaný Klub 
priateľov poézie Pavla Koyša, Ministerstvo školstva SR, Jednota dôchodcov 
na Slovensku, Považské osvetové stredisko Považská Bystrica a Obecný 
úrad Ladce.  
 
 

Obecná knižnica 
 

  Obecná knižnica v roku 2011 evidovala 181 čitateľov, z toho detí do 
15 rokov 60 a 121 dospelých.  
  Čitatelia si požičali 8 121 zväzkov. Z toho deti 797 náučnej literatúry 
a 1 537 krásnej literatúry. Dospelí si požičali 1 280 náučnej a 4 507 krásnej 
literatúry.  
  Pre knižnicu sa zakúpilo menej kníh ako v predchádzajúcom roku. Do 
knižnice pribudlo 47 kníh, z toho 36 zakúpila Považská cementáreň, a.s. za 
cca 300 Eur.  
  V osvetovej práci s knihou zaznamenali 2 exkurzie do knižnice 
z Materskej školy v Ladcoch.  
 
  Na konci roka 2011 prestala obecnú knižnicu viesť Eva Riecka, 
mnohoročná knihovníčka, v roku 2008 ocenená Ďakovným listom predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
  Knižnicu prevzala Rudolfína Riecka.  
 
 

Ladecké zvesti 
 

  V roku 2011 vyšlo 6 čísiel spravodajcu miestnej samosprávy. Pre 
nedostatok financií sa museli urobiť niektoré organizačné opatrenia. Z osem 
strán sa prešlo na šesť strán, vydavateľ BEEL, Púchov sa vzdal zisku a znížil 
sa honorár redaktorovi. Tým cena dostala prijateľný rozsah, ale čiastočne 
utrpel obsah obmedzením počtu článkov, resp. ich rozsahu.  
 
 

Kronika obce 
 

  Kronikárom obce bol i naďalej Branislav Lipták st.. Rozsah i obsah 
zápisu na rok – jeho kapitoly, bol podobný ako v roku 2010 a rovnaký je aj 
zápis za rok 2011.  
  V roku 2011 sa nedoriešil spôsob dokumentácie moderným digitálnym 
spôsobom.  
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Ostatné podujatia 
 

  Ako som v úvode uviedol, organizátorov kultúrno-spoločenských 
podujatí nebolo veľa. Stabilná báza tvorby kultúrnych akcií boli všetky tri 
školy, zvlášť Základná škola, o čom píšem v kapitole „ŠKOLY“. 
  Určitým oživením bola výstava (december 2011) portrétov maliarky, 
rodáčky z Ladiec - Margity Karnerovej, rod. Majerechovej. Pre školy bolo 
usporiadaných niekoľko koncertov a podujatí z oblasti divadla, tradičných 
zvykov a pod.  
  Nedostatok kultúrnych programov a koncertov zaplnila dychová hudba 
Ladčanka, ktorá vystupovala nielen na pohreboch (len v Ladcoch 27-krát) 
doma, ale aj v širokom okolí. Zlepšenie kvality tejto hudby našlo odozvu aj 
v počte pozvaní do okolia na slávnosti, folklórne podujatia a pod.. Aj v obci 
Ladce okrem spomínaných pohrebov to boli vystúpenia na oslavách, 
stretnutiach, niektorých športových podujatiach.  
 
 

Zbor pre občianske záležitosti 
 

  Zbor pre občianske záležitosti v roku 2011 pracoval v tomto zložení: 
Anna Peterková, predsedníčka 
Mária Liptáková, vedúca speváckeho krúžku 
Ľubomíra Porubčanová, matrikárka 
Irena Gajdošíková, výtvarníčka pamätnej knihy 
 
  Pri organizovaní podujatí účinkovali a pomáhali aj ďalší aktivisti a deti 
z Materskej školy, Základnej školy a dychovka Ladčanka.  
  Medzi najdôležitejšie podujatia organizované ZPOZ-om patril Deň 
matiek (píšem v časti „oslavy“).  
 Dňa 17. júna 2011 pripravil ZPOZ privítanie detí narodených v roku 2011 
a na sklonku roka 2010. Na privítaní sa zúčastnilo 19 detí.  
Medzi sledované a občanmi vysoko cenené akcie ZPOZ patrilo 
navštevovanie jubilantov zástupcami obce s kvetmi a darčekom od obce. 
Obetaví aktivisti navštívili v roku 2011 všetkých občanov, ktorí oslávili 80, 85 
a 90 rokov života alebo si pripomínali 50., 55. a 60. výročie uzavretia sobáša.  
  V roku 2011 sa nekonalo stretnutie dôchodcov, ktoré má v Ladcoch 
tradíciu niekoľko desaťročí. Príčinou nekonania stretnutia boli finančné 
problémy, ktoré musel Obecný úrad v tomto roku prekonávať.  
  
 

Využívanie Domu kultúry 
 

  Najviac využívaným priestorom bol vestibul v hlavnej budove na 
poriadanie trhov – celkom 51-krát.  
  Veľká sála bola v roku 2011 využívaná viac ako v predchádzajúce 
roky - spolu 26 podujatí.  
  V zasadačke č. 10 bola takmer do konca októbra umiestnená 
provizórne pošta a potom slúžila opäť pre autoškolu.  
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  Ďalšie miestnosti boli plne obsadené, ako v roku 2010. Prázdna 
zostala miestnosť, kde bola kaviareň, pretože táto skončila v DK svoju 
činnosť. Tak isto prázdne boli priestory kina, kde sa začala adaptácia na 
spoločenskú miestnosť.  
  V budove Domu kultúry sa urobili niektoré stavebné a tepelné 
opatrenia (píšem v časti „Pracovná skupina Obecného úradu“). 

 
 
 
 

POLITICKÉ  STRANY 
A HNUTIA 

 
 Politické strany a hnutia v obci boli tie isté ako v roku 2010. Činnosť 
vo vnútri strán a navonok bola iba minimálna. Príčinou bolo aj to, že v roku 
2011 neboli nijaké voľby, čo vždy strany a hnutia aktivizuje.  
 Všetky štyri strany prejavovali nespokojnosť s politickými 
a hospodárskymi pomermi v Slovenskej republike, čo vyvrcholilo na sklonku 
roka pádom súčasnej vlády a vypísaním predčasných volieb v roku 2012. 

 
 

SMER – sociálna 
demokracia 

 
 Táto strana mala pravdepodobne v obci najviac prívržencov, čo 
ukázali voľby v roku 2010. V obci bol ustanovený Klub Smeru – sociálnej 
demokracie, riadený Okresnou radou v Dubnici nad Váhom. Členom tejto 
rady bol predseda Klubu v Ladcoch, Bc. Ivan Fedor.   
 Výbor: 
 Bc. Ivan Fedor, predseda 

 Miroslav Zajac, podpredseda 

 Dominik Koštialik, tajomník. 

 
 

Ľudová strana – Hnutie   
 za demokratické Slovensko 

 
 V roku 2011 sa nekonala slávnosť na výročie vyhlásenia 
Zvrchovanosti Slovenska z finančných dôvodov. Výbor hnutia sa v roku 2011 
nezmenil: 
  
 Ing. arch. Ján Remo, predseda 

 Bc. Miroslav Zahradník, podpredseda 

 Bc. Ľubica Zahradníková, tajomníčka 

 členovia: Bohumil Kvasnica, Alena Beňáková 
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Komunistická  
strana Slovenska 

 
 V roku 2011 mala strana ten istý počet členov ako v roku 2010. Vo 
svojej činnosti oboznamovala svojich členov s politikou KSS, stanoviskami 
k činnosti vlády v hospodárskej politike. Všetci členovia a viacerí 
sympatizanti odoberali časopis KROKY, ktorý vydával Ústredný výbor KSS 
mesačne.  
 Výbor KSS v Ladcoch sa podieľal na príprave a realizácii osláv 
oslobodenia obce a výročia SNP.  
 Výbor:  
  Pavol Fatura, predseda 
  Ing. Karol Horký, tajomník 
  Anton Haršáni, hospodár 
                         
 

Slovenská národná strana 
 

 V Okresnej rade Slovenskej národnej strany je členom Július Šedík, 
ktorý úlohy prenášal na organizáciu v Ladcoch. 
 Aktivita, tak ako v iných politických subjektoch v obci, bola iba 
priemerná. Z väčších akcií sa nekonala tradičná slávnosť na pamiatku 
vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska pri dvojkríži v Horných Ladcoch. 
 Výbor SNS sa nezmenil: 
  Július Šedík, predseda 
   Zdena Hriadelová, hospodárka, tajomníčka 
  členovia: Pavol Habánek, Roman Šedík, Martin Šimon 
 Zastupovaním v Horných Ladcoch bol poverený Martin Šimon, 
v Tunežiciach Pavol Letko.  
                             
 
 

ORGANIZÁCIE, SPOLKY, 
ZDRUŽENIA 

 
 Medzi tých, ktorí aktivizujú kultúrny, spoločenský a záujmový život 
občanov patria organizácie, spolky a združenia etablované v obci.  
 Ich aktivitu možno porovnať s činnosťou v roku 2010, keď sa 
konštatovalo, že najväčšiu aktivitu vykazovali tie, ktoré majú vo svojej náplni 
zaujímavé oblasti.  
 Počty členov v organizáciách sa podstatne nezmenili. Najviac členov 
mali Slovenský rybársky zväz, Telovýchovná jednota Tatran cementáreň, 
Dobrovoľný hasičský zbor a Slovenský zväz zdravotne postihnutých. 
Najmenej členov mali Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Slovenský 
zväz chovateľov a Matica slovenská. Najväčší počet mládeže podchytili 
organizácie rybárov, telovýchovy a športu a dobrovoľní hasiči.  
 Už niekoľko rokov je badať stabilitu vo vedeniach organizácií – vo 
výboroch dochádza iba k malým zmenám. 
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 Pre všetky organizácie je problémom otázka finančných prostriedkov, 
ktorých je málo a riešia ich väčšinou prostredníctvom sponzorov, príspevkom 
z Obecného úradu a pod.. 
 Priestory na svoju činnosť majú organizácia TJ Tatran cementáreň, 
Jednota dôchodcov (Senior klub), Poľovnícke združenie, Slovenský zväz 
chovateľov a ostatným sú k dispozícii priestory Domu kultúry.  

 
 

TJ Tatran cementáreň 
Ladce 

 
 Telovýchovná jednota Tatran cementáreň Ladce mala v roku 2011 dva 
športové oddiely – futbal a stolný tenis. Pre oba športy boli vytvorené 
relatívne dobré podmienky. Moderné, dobre vybavené ihrisko, šatňa, 
posilňovňa, možnosť dopravy hráčov a pod.. Finančne a materiálne 
zabezpečenie Obecným úradom, Považskou cementárňou a v primeranom 
množstve aj sponzormi. Stolní tenisti používajú na stretnutia priestory 
Odborného učilišťa internátneho.  
 Vo futbale sa dosiahli priemerné výsledky. Z priemeru sa vymkli iba 
výbornými výsledkami dorastenci. Najviac problémov funkcionárom TJ robil 
nedostatok hráčov, najmä u žiakov a dorastencov.  
 V stolnom tenise, naopak, bolo hráčov dosť, takže na jeseň už okrem 
hrajúcich dvoch družstiev A a B prihlásili do súťaže aj tretie družstvo C. 
Organizácia, tréningy a z toho vyplývajúce dobré výsledky boli dobrou 
reprezentáciou obce.  
 
Vedenie: 
Ing.  Jaroslav Koyš, predseda 
Ing. Ferdinand Gach, tajomník 
Ľubomíra Porubčanová, pokladník 
členovia: Vladimír Chovanec 
                 Mgr. Miroslav Sňahničan 
 Marián Justh 
                 Dušan Porubčan 
 
 
FUTBALOVÉ ODDIELY 
 
 V sezóne 2010 – 2011 „A“ mužstvo  dospelých začalo prípravu pod 
vedením trénerov Zábojník, Homér. Trénovali v telocvični, v okolitých 
terénoch a odohrali 8 prípravných zápasov.  
Káder mužstva tvorili hráči: Jozef Janke, Marek Kalma, Dominik Porubčan, 
Marián Habánek, Juraj Staňo, Jozef Pagáč, Erik Mražík, Tomáš Koštialik, 
Dušan Šedík, František Váň, Michal Majtán, Michal Habánek, Peter Martinka, 
Martin Jánoško, Eduard Pagáč, Kristián Mražík, Jozef Váň, Alexander 
Homér, Matej Eliáš, Ján Podmaninec, Pavol Bonan, Matej Žáčik, Jaroslav 
Kušík.  
Vedúcim mužstva bol Vladimír Chovanec. 
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 V sezóne 2010 – 2011 po predchádzajúcich slabších výkonoch 
a zlepšení sa najmä v posledných piatich zápasoch skončilo mužstvo 
dospelých v 5. lige na 9. mieste.  
   
Dorastenci v tomto ročníku súťaže v 1. triede hrali veľmi dobre 
a z ladčianskych družstiev skončili najlepšie – na 2. mieste.  
  
Žiaci prekonávali ťažkosti najmä s nedostatkom hráčov, keď za družstvo 
k zápasom nastupovali často aj hráči z kategórie „mladší žiaci“. Ani 
v spolupráci so Základnou školou sa nepodarilo prekonať problém nechuti 
žiakov reprezentovať, trénovať a podrobovať sa disciplíne.  
V súťaži 1. triedy skončili na 10. mieste.  
 
 Sezóna 2011 – 2012  (jej jesenná časť) 
 
Dospelí -  A mužstvo - hrali v 5. lige oblastnej súťaže pod vedením trénerov 
Alexander Homér a Jozef Pagáč.  
V kádri hráčov došlo k niektorým zmenám. V bráne sa dobre uplatnil 
dorastenec Jakub Machala. Družstvu sa však v súťaži neveľmi darilo, keď 
niektoré zápasy prehrávali i na domácom ihrisku. Záver jesennej časti však 
zvládli dobre a zachránili tak predbežné 13. miesto s 5 víťazstvami, jednou 
remízou a 9 prehrami so skóre 21 : 28. 
 
Dorast hral v oblastnej súťaži v 1. triede a v jesennej časti dosahoval 
vynikajúce výkony. Hráči potešili divákov pohľadným kombinačným futbalom. 
Svojim súperom nastrieľali 94 gólov a iba 13 inkasovali. Odohrali 14 zápasov 
s bilanciou 12 výhier, 1 remíza, 1 prehra. Skončili na čele tabuľky 
a premýšľali na návrat do 5. ligy.  
 
Žiaci pod vedením trénera Antona Machalu odohrali jesennú časť oblastnej 
súťaže 1. triedy na 7. mieste so ziskom 23 bodov (7 výhier, 2 remízy a 5 
prehier – skóre 26 : 16). 
 
 Okrem organizovaných súťaží pripravila TJ Tatran cementáreň Ladce 
v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami niekoľko vydarených 
podujatí. Všetky z nich sa dostali do kalendára činnosti jednoty už po viac 
rokov a stali sa tradičnými.  
 
Memoriál Pavla Petríka 
 Spoluorganizátori tohto podujatia Železnice SR a Tatran cementáreň 
Ladce pripravili futbalový turnaj starších – bývalých hráčov už po 14-krát.  
 Zúčastnili sa mužstvá Ladiec, Beluše a Ilavy. V tomto ročníku po 
prvýkrát chýbali hráči Košece. Konečný výsledok bol nasledovný:  1. Beluša, 
2. Ladce, 3. Ilava.  
 
Memoriál Dominika Porubčana 
 Za účasti družstiev „17-roční“ Dubnica nad Váhom, Lednické Rovne, 
Ladce a Košeca. Dorastenecký futbal, ktorý sa hrá na počesť bývalého 
dorastenca TJ Ladce. Zvíťazili dorastenci z Dubnice nad Váhom, zásluhou 
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horšieho skóre skončili na druhom mieste Lednické Rovne. Domáci boli tretí 
a Košeca posledná.  
 
Stavbársky turnaj 
 Hral sa na Deň cementárov medzi jednotlivými úsekmi výroby 
v cementárni. Vo finále zdolalo družstvo „Údržby“ družstvo „RAJ – baliareň“. 
Na treťom mieste skončila „Výroba“ a družstvo „Lomu“ na poslednom – 
štvrtom mieste.  
 Na záver sa tradične odohral zápas Považskej cementárne 
a Prefastavu Topoľčany. Zápas skončil nerozhodne a po penaltovom 
rozstrele zvíťazili Topoľčany.  
 O týždeň sa hral odvetný zápas v Topoľčanoch, v ktorom zvíťazili 
cementári 8 : 6.  
 
Silvestrovský turnaj 
 Turnaj šesťčlenných družstiev v malom futbale. Hrali „Porubčanovci“, 
Starí páni, Juniori, Horné Ladce a družstvo Mladých z Beluše a A mužstvo, 
ktoré napokon zvíťazilo, keď vo finále porazilo Belušu 8 : 0.  
 
 
 
STOLNÝ TENIS 
  
 V sezóne 2010 – 2011 skončili reprezentanti TJ Tatran cementáreň 
Ladce úspešne. „B“ družstvo vo svojej súťaži 6. lige skončilo na 1. mieste, 
keď z 28 stretnutí 26 vyhralo, 1 prehralo a raz hralo nerozhodne. Dosiahlo 
skóre 336 : 138. 
„A“ družstvo v štvrtej lige uzavrelo súťaž na 7. mieste zo 16 účastníkov, čo 
bolo podľa očakávania. Získali z 30 zápasov 61 bodov (14 víťazstiev, 4 
nerozhodne, 13 prehier). 
O úspešný priebeh súťaže sa zaslúžili títo hráči - v zátvorke je uvedený počet 
odohratých zápasov: Ivan Hrehuš (120), Miroslav Tomanica (111), PaedDr. 
Vladimír Hromek (107), Anton Popelka (102), Jozef Letko (94), Mgr. Miroslav 
Sňahničan (82), Dušan Kvasnica (62), Ing. Pavol Kalus (61), Jozef Hrehor 
(48), Viliam Popelka (48), Vladimír Letko (40), Martin Kvocera (32), Peter 
Gajdošík (21). 
 
 V sezóne 2011 – 2012 na konci kalendárneho roka „A“ družstvo bolo 
v 4. lige na 4. mieste s 39 bodmi, keď zo 16 zápasov 10 vyhrali, 3 prehrali 
a trikrát hrali nerozhodne. V súťaži hrá 16 družstiev.  
 
 „B“ družstvo v 5. lige bolo na 11. mieste (12 družstiev). Z 12 zápasov 2 
vyhrali, 2-krát hrali nerozhodne a 8 zápasov prehrali.  
 
 „C“ družstvo v 7. lige zo 6 účastníkov bolo na 4. mieste, v strede 
tabuľky. V 11 zápasoch štyrikrát vyhrali, jedenkrát hrali nerozhodne a 6-krát 
prehrali.                
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TJ Tatran  
Tunežice 

 
 V roku 2011 oslávila organizácia TJ Tatran Tunežice 50. výročie 
svojho založenia. 
 V sezóne 2010 – 2011 hrali v III. triede oblastnej súťaže, kde skončili 
na 7. mieste.  
 V sezóne 2011 – 2012 došlo k oživeniu organizácie, zlepšeniu práce 
vedenia, k zlepšeniu finančnej situácie prostredníctvom sponzorov 
a pomocou Obecného úradu.  
 Po poslednej časti skončili na 3. mieste so ziskom 19 bodov, celkovo 
z 9 zápasov (6 víťazstiev, 1 remíza, 2 prehry) mali skóre 15 : 8. 
 V tejto časti futbalový oddiel reprezentovali títo hráči: Hofstädter 
Radovan, Grečný Róbert, Mosorjak Vladimír, Patka Peter, Mikuška Jozef, 
Machala Anton, Hriadel Rudolf, Hajduch Martin, Kandráč Alexander, Kandráč 
Emil, Habánek Jakub, Suran Jakub, Habánek Milan, Hromka Tomáš, 
Mosorjak Martin, Brumovský Anton, Janco Lukáš, Letko Boris, Hudec Peter, 
Podmaninec Ján, Rafko Martin, Filiač Roman.  
 Vo výbore pracovali najmä Anton Machala, Radovan Hofstädter 
a Bohumil Kvasnica. 
 
 
OSTATNÉ ŠPORTY 
 
V cyklistike vynikal Miroslav Habánek, ktorý v roku 2011 pretekal v kategórii 
cyklistov – bikerov. Štartoval v kategórii 40 – 49 ročných a zúčastnil sa 
úspešne na mnohých (i medzinárodných) podujatiach v tomto športe. Boli to 
medzinárodné podujatia vo Veľkých Karloviciach (najlepší zo slovenských 
pretekárov), Maratón Stráňavy, Galazy Tour Rožňov pod Radhoštěm, na 
maratóne v Súľovských Skalách, Valašská padesátka, Oravský maratón atď. 
Vyhral Pružinský maratón a v Košeckom Podhradí bol štvrtý.  
 
V motocyklovom krosovom športe zaznamenávame už viac rokov 
úspechy. Aj v roku 2011 sme videli, že pretekári, resp. ich rodiny väčšinu 
nákladov na tento pomerne drahý šport si hradia sami.  
Pretekár Tomáš Kútny, starší z dvoch súrodencov prestúpil do vyššej 
kategórie (MX 2 Junior). Na začiatku sezóny sa umiestňoval v polovici 
štartovného poľa a na konci sezóny získal aj niekoľko medailí.  
Mladší Kútny – Patrik v Malokarpatskom pohári, ktorý pozostával zo štyroch 
pretekov dvakrát vyhral, raz obsadil druhé miesto a raz tretie a stal sa 
celkovým víťazom vo svojej kategórii. Ešte úspešnejší bol v druhej súťaži MX 
CUP, skladajúcej sa zo šiestich pretekov, ktoré všetky vyhral.  
Obaja bratia vyhrali svoju triedu aj na pretekoch v Gbeloch.  
 
Ďalšia skupina motokrosových pretekárov súťaží v kategórii veteránov. 
V roku 2011 to boli Slavomír Mražík, Ivan Ďurikovič, M. Čurík a P. Kvasnica.  
Aj títo pretekári často vo svojej kategórii skončili na medailových miestach. 
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Dobrovoľný  
hasičský zbor 

 
 V roku 2011 nenastali v Dobrovoľnom hasičskom zbore nijaké 
organizačné zmeny. Naďalej boli dve organizácie zaoberajúce sa svojimi 
špecifickými úlohami, ale spolupracovali vo viacerých činnostiach, najmä 
v reprezentácii navonok, Sem patrili najmä účasť na cvičeniach, previerkach 
a účasť na podujatiach v hasičskom športe.  
 
Vedenie DHZ - obec 
 František Meliš, predseda 
 Dominik Koštialik, veliteľ 
 Juraj Petrík, strojník 
 Štefan Kuman, preventista 
 Branislav Blaško, pokladník 
 
Vedenie DHZ Považská cementáreň:  
 Ing. Peter Bračík, predseda 
 Igor Kalus, veliteľ 
 Viliam Petrík, strojník 
 Ladislav Král, preventista 
 Marián Markuš, pokladník 
   
 Členská základňa bola stabilná, oproti roku 2010 sa nezmenila. V DHZ 
obec bolo 41 členov a v DHZ Považská cementáreň 21 členov.  
 V materiálnej oblasti DHZ obec obohatila svoj inventár o 240 m hadíc, 
2 kusy zásahových prúdnic, 2 kusy prúdnic pre požiarny šport a 3 kusy savíc. 
 V priebehu roka vykonali prípravu členov zameranú najmä na 
likvidáciu požiarov a povinnosti členov strojnej služby. Pravidelne sa 
uskutočňovali kondičné jazdy vodičov zásahových vozidiel. Priebežne sa 
vykonávala údržba hadicového materiálu a v roku 2011 zabezpečili 
kompletnú generálnu opravu zásahovej PS 12. 
 Najväčšie úspechy dosiahli v roku 2011 v hasičskom športe, ktoré 
nemajú v histórii DHZ v Ladcoch obdobu. Zaslúžilo sa o to najmä ženské 
družstvo, v ktorom pretekali: Lucia Bračíková, Barbora Zábojníková, Iveta 
Gajdošová, Kristína Žáčiková, Jana Bieliková, Monika Mikušincová, Eva 
Kubicová, Mária Mičkalíková, Dominika Jungová, Jana Bajzová, Simona 
Kučmová. 
 Ženské družstvo sa v sezóne 2011 zúčastnilo na 32 súťažiach, v nich 
získali pohár 20-krát. Boli to súťaže pohárové, oficiálne previerky, ale najmä 
postupová súťaž na Majstrovstvá Slovenskej republiky, pričom postupne 
víťazili na okresnom kole v Košeckom Podhradí, na krajskom kole 
v Trenčianskych Bohuslaviciach a na Majstrovstvách Slovenska v Dubnici 
nad Váhom.  
 Okrem titulu Majsteriek Slovenska zvíťazili v prestížnej súťaži 
družstiev Slovensko - Moravská hasičská liga. V nej za účasti družstiev 
zo severo-západného Slovenska a východnej Moravy 6-krát zvíťazili 
a nakoniec s prevahou vyhrali aj celú SMH ligu.  
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 Družstvo mužov bolo tiež účastníkom Slovensko – Moravskej ligy. 
Spomedzi 50 – tich družstiev skončili na 19. mieste. Vyhrali však súťaž 
O cenu primátora Dubnice nad Váhom. Okrem toho sa so striedavými 
výsledkami zúčastnili na viacerých súťažiach v oblasti stredného Považia 
a na Morave.  
 Úspešný a dobre organizovaný bol V. ročník súťaže žiakov O Pohár 
DHZ Ladce v požiarnom útoku od stroja. V oboch kategóriách chlapcov 
i dievčat zvíťazilo domáce družstvo so značným náskokom od ďalších 
družstiev.  
 Celé obdobie jar – jeseň 2011 bolo  náročné na funkcionárov – 
organizátorov súťaží. Množstvo súťaží, tréningov obetavo zvládli nielen 
pretekári, ale aj funkcionári.    
 
 

Slovenský rybársky 
zväz 

 
 Obvodná organizácia v Ilave, do ktorej patrili aj členovia z Ladiec, 
mala 316 členov, včítane detských príslušníkov. Od výročnej schôdze v roku 
2011 viedol organizáciu výbor: 
 Libor Kvasnica, predseda 
 Ladislav Novosad, podpredseda 
 Anton Opát, hospodár 
 Ing. Jozef Šedík, tajomník 
 Štefan Petrek, práca s mládežou 
 Mgr. Jozef Kurus, kultúrny referent 
 Bohumil Ištvánik, brigádnická činnosť 
 
 Členovia Libor Kvasnica, Ladislav Novosad, Ing. Jozef Šedík a Anton 
Opát reprezentovali organizáciu vo výbore Mestskej organizácie SRZ 
v Dubnici nad Váhom.  
 Súčasťou organizácie bol krúžok mladých rybárov (deti od 6 do 15 
rokov). Zriadili ho v Ladcoch a Košeci, spolu v krúžkoch bolo 55 detí. 
 Základnou činnosťou organizácie bola brigádnická činnosť 
(starostlivosť o rybníky a potoky) a zarybňovanie.  
 Zarybňovanie malo v roku 2011 veľký rozsah a bolo náročné nielen 
na prácu, ale aj na vynaložené finančné prostriedky. Do Porubského 
a Podhradského potoka nasadili po 50 kg pstruhov dúhových. Pstruhom 
potočným – dvojročným zarybnili Porubský potok (100 kg), Podhradský potok 
(100 kg) a Tovarský potok (50 kg). 
 V septembri 2011 nasadili aj pstruha potočného – ročného do 
Podhradského potoka (4 500 ks) a do Krivoklátskeho (1 500 ks). 
 Okrem pstruhov zarybnili štrkovisko v Ilave jeseterom (30 ks) a do 
Váhu od Ladiec po Bolešov podustvou severnou (33 000 kusov). 
 Hlavná sezóna na kaprových vodách sa začala pre členov SRZ 
pretekmi v love rýb udicou pre deti – mladých rybárov od 6 do 15 rokov dňa 
1. mája na štrkovisku v Ilave. Zúčastnilo sa 41 mladých rybárov, ktorí spolu 
ulovili 86 rýb, z toho 56 kaprov. Najlepšie sa darilo Patrikovi Šebekovi 
z Ladiec, za ním skončili bratia Patrik a Martin Andrisíkovci z Ilavy. Z dievčat 
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zvíťazila Veronika Ďurášková z Ilavy – Klobušíc. Víťazov, ale i ostatných 
pretekárov, odmenili cenami.  
 Dňa 8. mája usporiadali preteky pre dospelých rybárov z domácej 
organizácie, ale i hostí. Po 5 – hodinovom love zvíťazil Alfonz Trenčan 
z Ilavy, na druhom mieste Peter Hlaváč z Pruského a tretí bol Peter Vráblik 
z Košece. Najdlhšou ulovenou rybou bol amur 73 cm. Lovcom bol Ondrej 
Janík z Ladiec. Dospelí pretekári ulovili spolu 111 rýb, z toho 109 kaprov.  
 
 

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých 

 
 Výročná schôdza organizácie za účasti členov SZZP v Ladcoch, 
prítomnosti predsedu Okresnej organizácie Mgr. Arpáda Maďara a 30 hostí 
z družobných organizácií zhodnotila činnosť kladne.  
Výbor organizácie: 
 Milan Rafaj, predseda 
 Júlia Belianová, podpredsedkyňa 
 Jana Faturíková, tajomníčka 
 Mária Sláviková, hospodárka 
 Anton Ištok, kultúrno-športový referent 

členovia: Ján Janko, Ján Koštialik, Pavol Maršovský, Božena       
Bezecká, L. Sláviková 

 
Z bohatej činnosti vyberám najvýznamnejšie akcie. 
 Dňa 13. mája usporiadali vo veľkej sále Domu kultúry Deň matiek. Na 
slávnosti sa okrem členov organizácie zúčastnil starosta obce a jeho 
zástupca. Ako hostia boli i zástupcovia družobných organizácií z Novej 
Dubnice, Dubnice nad Váhom, Ilavy, Hornej Poruby, Košeckého Podhradia, 
Pruského, Domaniže, Lúk, Sverepca, Púchova a Beluše.  
 V júni sa 10 členov zúčastnilo na športových hrách v Novej Dubnici, 
ktoré usporiadala okresná rada v Ilave spolu so ZO SZZP v Novej Dubnici.  
 V dňoch 14. až 16. júla bolo posedenie na chate Muflón, kde sa 
zúčastnili popri členoch z Ladiec aj hostia z Novej Dubnice, Dubnice nad 
Váhom, Ilavy, Hornej Poruby, Košeckého Podhradia, Domaniže, Lúk, 
Sverepca a Púchova.  
 44 členov organizácie i niektorých nečlenov ZOP SZZP sa zúčastnilo 
na zájazde do ZOO v Lešnej. Zájazd 6. augusta 2011 sa vydaril. Rovnako 
ako ďalšie akcie (návštevy členov ladčianskej organizácie u ostatných 
družobných organizácií).  
 Dňa 14. septembra sa 4 členovia zúčastnili na športových hrách 
v Orlovom, ktoré usporiadala Okresná organizácia v Považskej Bystrici. Tu 
člen organizácie Hriančik obsadil 3. miesto v streľbe zo vzduchovky.  
 Štyria členovia boli v dňoch 30. augusta – 2. septembra na 
rekreačnom pobyte, ktorý usporiadala Okresná organizácia v Ilave.  
 ZO SZZP v Ladcoch neorganizovala iba spoločenský a kultúrny život 
svojim členom, ale starostlivosť sa prejavila v poradenskej službe 
o sociálnych otázkach, o zákonoch a vyhláškach. Informovali členov o ich 
nárokoch a právach.  
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 Medzi humánne činy patrili návštevy chorých a pripomínanie si 
okrúhlych životných jubileí členov organizácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých.    
 
 

  Slovenský zväz  
technických športov 

 
 Od januára 2011 sa zmenil názov organizácie zo Združenia 
technických a športových činností na Slovenský zväz technických športov ZO 
Cementáreň Ladce.  
 V Ladcoch sa opäť nevenovali náročným technickým odvetviam ako 
motorizmus, strelecký šport a iné, pretože sú to športy finančne veľmi 
náročné. Opäť ako každý rok, venovali sa turistike – poznávaniu slovenskej 
prírody, návšteve náročnejších i menej náročných horstiev Slovenska.   
 Organizáciu aj v roku 2011 viedol výbor na čele s doterajším 
predsedom Ing. Jozefom Remom.  
 Turistický rok začali 28. mája výstupom na zrúcaninu Tematín, ktorá 
sa nachádza v Považskom Inovci. Výstup sa začal v obci Hôrka a zúčastnilo 
sa na ňom 45 turistov.  
 Ďalší turistický zájazd bol 18. júna 2011 na vrch Poludnica v Nízkych 
Tatrách. Výstup sa začal v obci Liptovský Ján a z 34 účastníkov vyšlo 
pomerne náročnou trasou 26 turistov na 1 646 m vysokú Poludnicu.  
 Dňa 30. júla sa podujali ladčianski turisti na hrebeňovku v Nízkych 
Tatrách s cieľom na Chabenec (1 955 m). Výstup začali v Demäňovskej 
doline na Chopok (2 023 m) a odtiaľ cez Dereše do obce Magurka. Za zlého 
počasia prešli 17 km.  
 Dňa 28. augusta sa uskutočnil prechod cez Muránsku planinu. Pochod 
začal v obci Muráň výstupom na zrúcaninu Muránskeho hradu, čo je 
najvyššie postavený hrad na Slovensku (985 m). Potom prešli Muránskou 
planinou až do obce Červená Skala. 
 Dňa 24. septembra vystúpili na najvyšší vrch Západných Tatier Bystrú 
(2 248 m). Zúčastnilo sa 45 turistov.  
 22. októbra na záver sezóny vystúpilo 30 turistov z Mojtína na Rohatín 
a Ostrú Málenicu. Tým uzavreli turistickú sezónu 2011.  
 
 

Jednota dôchodcov  
Slovenska (Klub seniorov) 

 
 ZO JDS v Ladcoch – Klub seniorov viedla aj v roku 2011 Zlatica 
Baricová. Klub nemal veľa členov, ale jeho činnosť vynikala variabilitou, 
nápaditosťou v organizovaní podujatí. Pravidelne – raz za dva týždne sa 
schádzali v klubovni (DK). Pripravovali užitočné posedenia, kde sa napr. 
naučili novým dekoračným technikám, besedovali s odborníkmi o rôznych 
témach, ktoré zaujímajú dôchodcov.  
 Na pozvanie ZO JDS v Trenčianskych Tepliciach sa zúčastnili na 
zájazde do Tullnu (Rakúsko) na výstavu kvetov, ktorá sa považuje za 
najväčšiu v Európe.  
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 V septembri sa zúčastnili na seniorských športových hrách 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v Novej Dubnici. Finančne ich podporila 
Považská cementáreň – zakúpili im rovnaké tričká s logom.  
 V októbri boli na podujatí „Seniori mestu, mesto seniorom“ v Žiline, 
poriadanom v rámci „Mesiaca úcty k starším“. Zaujalo ich množstvo akcií, 
z ktorých väčšinu poriadali seniori.  
 Na záver roka 2011 usporiadali ešte ukážkovú akciu hodiny zumby pre 
seniorov a výrobu adventných dekorácií.  
 
 

Matica slovenská 
 

Miestny odbor Matice slovenskej v Ladcoch v roku 2011 viedol výbor: 
 Mgr. Mária Letková, predsedníčka 
 Alena Suchárová 
 Anna Kacinová 
 Ľubica Šedíková 
 Viera Kováčová 
 Emília Mikušková 
 Daniel Koyš 
  
 V dozornej rade boli: Ing. Karol Horký, Margita Kantoríková a Anna 
Kováčová. 
 V roku 2011 usporiadali novoročné stretnutie, posedenie s členmi. 
Ťažiskovým podujatím bol zájazd do Rožňova pod Radhoštěm. Za pomoci 
Považskej cementárne, a.s. (autobus) sa 24. júna 2011 zúčastnili na akcii 
„Anenská pouť“ - sprievod v krojoch s hudbou do Valašského múzea 
v prírode. Cestou domov sa zastavili na „Poustevnách“, kde dominujú stavby 
významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča (postavené v roku 
1898). Potom si urobili výlet k soche Radegasta, pohanského boha 
pohostinstva.  
 
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
 Organizácia mala aj v roku 2011 málo členov. Tí však vyvinuli značné 
úsilie o získanie ďalších nadšencov už i preto, aby organizácia, ktorá má 
v Ladcoch 55 rokov, nezanikla.  
 Predsedom bol Anton Haršáni a organizácia fungovala kolektívnym 
vedením (8 členov). 
 Poslaním organizácie bolo i naďalej rozširovať chov čistokrvných 
zvierat. Venovali sa najviac chovu králikov, pričom dosiahli vynikajúce 
výsledky v rámci Trenčianskeho kraja.  
 Anton Haršáni, Vladimír Kalus st., Vladimír Kalus ml. a Pavol Kalus sa 
zúčastnili IV. krajskej výstavy mladých králikov. Súťažili v chove 
Novozélandského bieleho a Belgického obra. Vladimír Kalus st. získal za 
vystavovaných králikov (Belgický obor) Čestnú cenu a titul „Šampión 
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výstavy“. Vladimír Kalus ml. získal za kolekciu Belgický obor cenu „Krajská 
víťazná kolekcia Trenčianskeho kraja“. 
 Už tradične zabezpečili pre občanov 96 kurčiat nosnicového typu, pred 
Vianocami 112 jatočných moriakov. Aby získali financie, dali do prenájmu 
časť svojej budovy „Dom chovateľov“.  
 
 

Materské centrum  
MIMČO 

 
 Materské centrum MIMČO pôsobilo v priestoroch Materskej školy. 
Z finančných prostriedkov, ktoré poskytla centrám na Slovensku premiérka 
vlády, urobili niektoré opravy a zakúpili hračky pre deti.  
 V roku 2011, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, sa zapojili do 
zbierky „Ďakujem, že si mama“ predajom magnetiek za 1 euro. 
 Počas roka usporiadali množstvo akcií pre deti a mamičky. Medziiným 
tradičné cvičenie pre ženy, jazykové kurzy, rôzne akcie pred sviatkami, 
najmä pred Vianocami.  
 Štatutárom materského centra MIMČO bola Andrea Pagáčová. 

 
 

Slovenský zväz  
protifašistických  

bojovníkov 
 

 Organizácia v Ladcoch nezaznamenala nijaký pohyb v počte členstva 
ani výbor sa nezmenil.  
 Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Ladcoch bola riadená Oblastným výborom SZPB v Považskej Bystrici, 
členom ktorého bol aj Ing. Karol Horký.  
 ZO SZPB v Ladcoch sa podieľala na organizovaní osláv výročia 
oslobodenia obce a výročia Slovenského národného povstania.  
 
Výbor: 
 Ing. Karol Horký, predseda 

 Pavol Fatura, podpredseda 

 Marián Justh, tajomník 

 Anton Haršáni, hospodár 

 
 

Poľovnícke združenie 
Bukovina 

 
 V roku 2011 malo Poľovnícke združenie Bukovina 35 členov. Tento 
stav je pomerne stabilizovaný, pretože podmienky na prijatie  sú dosť prísne 
a počet členov je limitovaný vo vzťahu k počtu hektárov poľovníckeho revíru. 
 Rozloha poľovníckeho revíru bola 2 680 hektárov - tak ako v roku 
2010 a rozkladá sa v chotároch Ladce, Tunežice, Hloža a Podhorie.  
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 V roku 2011 organizáciu viedol výbor: 
  
 Ján Prekop (Hloža), predseda 
 František Letko (Tunežice), podpredseda 
    Vladimír Češko (Tunežice), poľovný hospodár 
 Ing. Ján Bednárik (Podhorie), tajomník 
 Ľuboš Ľahký (Podhorie), pokladník 
 Ján Kukuliaš (Beluša), strelecký referent 
 Ivan Zbín (Hloža), kynologický referent 
 
 V dozornej rade boli: Ján Mikuška, Stanislav Hlóbik a Ladislav 
Habánek.  
 Okrem obligátnych povinností starostlivosti o zver venovali pozornosť 
tzv. poľovnej stráži. Podľa zákona na každých 500 hektárov poľovného revíru 
musí byť jeden člen poľovnej stráže. Medzi ich povinnosti a práva patrí 
kontrola členov združenia v revíri i ostatných ľudí, ktorí sa chovajú podozrivo 
a môžu byť potencionálnymi pytliakmi.  
 Starosti organizácii robili i túlavé psy, najmä v oblasti Horných Ladiec.  
 Poľovnícke združenie Bukovina malo sídlo v budove Osvetovej 
besedy v Tunežiciach.  
 
 
 

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 
 

História Fary Košeca 

 
 Rok 2011 znamená pre veriacich rímsko-katolíckeho vyznania 
v Ladcoch historický prelom. Niekoľkoročný zámer postaviť v Ladcoch kostol 
nadobudol konkrétne kontúry zriadením Farnosti Ladce a rekonštruovaním 
patričnej budovy. 
 Že to bol zásadný obrat, vidieť aj z pohľadu na históriu cirkevného 
života Ladčanov a Tunežičanov.  
 Od prvej známej písomnej zmienky o Ladcoch (1472) a Tunežiciach 
(1397) patrila obec Ladce a Tunežice do Farnosti Košeca, ktorá je známa od 
roku 1332. 
 Vieme, že v roku 1716 barón Ferdinand Fefferchoven v Ladcoch 
zriadil súkromné oratórium, do ktorého chodili slúžiť omše ilavskí trinitátori. 
Neprávom, pretože až kanonická vizitácia oratória (1728) dala súhlas, aby sa 
tam mohli slúžiť omše. Nevieme, kde sa oratórium nachádzalo, vieme však, 
že neslúžilo občanom Ladiec. Tí chodili aj vtedy do kostola v Košeci.  
 V roku 1760 Anton Revay, svätiaci biskup konsekroval v Ladcoch 
kostolík, ktorý dala postaviť Judita Motešická pri kaštieli k úcte sv. Valentína. 
Ani ten však nebol pre veriacich z Ladiec a Tunežíc. Tí sa bohoslužieb v ňom 
mohli zúčastniť iba dvakrát do roka: na sv. Valentína 14. februára a na 
deviatu nedeľu po Duchu svätom, teda v deň, keď bola vykonaná posviacka.  
 Ďalší osud kostolíka je Ladčanom dobre známy. Majitelia kaštieľa, 
ktorí nasledovali po poslednom Motešickom – Karolovi, sa oň starali a rád 
Milosrdných sestier sv. Vincenta z Pauly, ktorý kaštieľ prebral v roku 1924 ho 
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našiel v poriadku. Po dramatickom a drastickom odchode sestier z kláštora 
ďalší majitelia sa oň nestarali, bol zatvorený. V roku 1968 po podpisovej akcii 
veriacich a po značnej pomoci Miestneho národného výboru kostol otvorili. 
Veriaci svojpomocne porobili opravy a kostol mohol slúžiť svojmu účelu.  
 Ladčania a Tunežičania sa po celých päť storočí podieľali na údržbe 
kostola v Košeci. Svedčia o tom farské dokumenty, ktoré zaznamenávajú aj 
príspevky majiteľov panstva, zvlášť Judity a Imricha Motešických, ktorí 
v značnej miere prispeli pri výstavbe nového košeckého kostola.  
 
 

Ustanovenie  
Farnosti Ladce 

 
 V kostolíku Ladce sa 6. júla 2011 konala slávnostná sv. omša pri 
príležitosti oficiálneho vyhlásenia zriadenia samostatnej Rímsko-katolíckej 
farnosti Ladce. Za hojnej účasti veriacich omšu celebroval žilinský diecézny 
biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. 
 V sprievode biskupa boli Dr. Štefan Žídek, PhDr., vicekancelár, Mgr. 
Ján Findura, správca Fary Košeca, Mgr. Marián Babjak, novovymenovaný 
správca Fary Ladce, Mgr. Marián Vojtek.  
 Pred omšou vystúpil starosta obce, ktorý privítal hostí a vyzdvihol 
historický význam tejto udalosti.  
 Biskup Mons. T. Galis rovnako vyzdvihol význam samostatnej farnosti 
pre duchovný život Ladčanov. Po slávnostnej omši si hostia prezreli 
pokračujúcu prestavbu budovy, ktorá bude slúžiť pre umiestnenie Farského 
úradu a byt nového správcu fary. Priestormi hostí previedol generálny riaditeľ 
Považskej cementárne, a.s. Ing. Anton Barcík. 
 Počas sv. omše sa prečítala Zápisnica o kánonickom oznámení 
biskupského dekrétu zriaďujúceho Farnosť Ladce. CITÁCIA: 
 „Napísané roku Pána 2011 dňa 6. júla pri úkone kánonického 
oznámenia dekrétu žilinského diecézneho biskupa zo dňa 31. mája 2011 
o zriadení Farnosti Ladce. 
Počas slávnostnej sv. omše celebrovanej v Ladcoch 6. júla 2011, ktorej 
predsedal dolupodpísaný žilinský biskup, bol prečítaný do platnosti uvedený 
ním vydaný biskupský dekrét, ktorým sa obec Ladce vrátane jej 
katastrálneho územia a jej veriacich kánonicko – právne vyčleňujú zo zväzku 
Farnosti Košeca, do ktorej doteraz patrili a ustanovujú sa na samostatnú 
farnosť s úradným názvom Farnosť Ladce. Následne bol v rámci tohto 
eucharistického slávenia do úradu jej prvého administrátora uvedený 
dolupodpísaným žilinským biskupom veľadôstojný pán Marián Babjak, ktorý 
preberá týmto zodpovednosť za stavbu farského kostola novozriadenej 
farnosti.“ 
 
Podpísali:  Tomáš Galis, žilinský biskup 
  Michal Baláž, kancelár 
  Marián Babjak, administrátor farnosti 
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Mgr. Marián Babjak 
 

 Administrátor novozriadenej Farnosti Ladce sa narodil 19. mája 1971 
v Brezne, ale pochádza z Tepličky nad Váhom. Za kňaza bol vysvätený dňa 
3. júna 1995. Pôsobil na viacerých miestach ako kaplán, farár i tajomník 
biskupského úradu. Do Farnosti Ladce prišiel z Farnosti Žilina – Vlčince.  
 
 

Posviacka farskej  
budovy 

 
 Slávnosť posviacky rekonštruovanej budovy Farského úradu 
v Ladcoch sa konala 19. decembra 2011.  
 Budovu bývalého Obecného úradu v priebehu roka 2011 adaptovali – 
v zásade prerobili pracovníci firmy SIBASTAV z Považskej Bystrice. 
Finančné náklady na túto stavebnú akciu sa hradili z nadácie AGAPA, ktorá 
bola zriadená na stavbu Kostola v Ladcoch.  
 Slávnosť bola organizovaná Farským úradom a dobrovoľnými 
ochotnými spolupracovníkmi. K priebehu prispel aj Obecný úrad v Ladcoch.  
 O 16:30 hodine bola v kaplnke sv. Valentína pri kaštieli sv. omša, 
ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Ďalší program 
sa odohrával už pred budovou fary. Uvítací príhovor predniesol správca fary 
Mgr. Marián Babjak. Potom vystúpil starosta obce Ing. arch. Ján Remo. 
Generálny riaditeľ Považskej cementárne, a.s. Ing. Anton Barcík odovzdal 
symbolický kľúč ako hlavný sponzor žilinskému biskupovi Mons. Tomášovi 
Galisovi. Ten ho odovzdal do rúk správcovi fary Mgr. Mariánovi Babjakovi. 
Potom sa biskup v sprievode správcu fary a ďalších prítomných kňazov 
odobral do budovy vykonať posviacku. Po tomto akte sa biskup Mons. 
Tomáš Galis prihovoril k prítomným. Nasledovala prehliadka budovy 
prítomnými občanmi a potom občerstvenie pre verejnosť – kapustnica 
a varené víno. Pozvaní hostia sa zúčastnili slávnostnej večere.  
 Atmosféru podujatia spríjemňovala hudobná skupina a spevák 
náboženských piesní a tradične aj dychová hudba Ladčanka.   

 
 
 

ŽELEZNICA SR 
 

 Roky, ktoré v súčasnosti prežíva Železničná stanica v Ladcoch možno 
označiť ako historické. Dajú sa zaradiť medzi také etapy ako je 
zdvojkoľajnenie železnice Bratislava – Žilina (1909), ustanovenie Železničnej 
stanice v Ladcoch (1912), či elektrifikácia (1988). 
 Modernizácia včítane vyvolaných stavieb prebiehala dobre 
v stanovených termínoch. Podrobnejšie uvádzam v kapitole „VÝSTAVBA 
OBCE“ tohto zápisu.  
 Počet zamestnancov stanice sa nezmenil a bol taký ako 
v predchádzajúcom roku – 34, včítane stanice Beluša. 
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 Organizačné zmeny nastali od 1. októbra 2011 v tom, že 
nesamostatná stanica Ladce patrí pod novovytvorené Oblastné riaditeľstvo 
v Žiline.  
 Počas roka sa na stanici nevyskytli nijaké nehody ani u zamestnancov 
ani u cestujúcich.  
 V ďalšom výpočte výkonov chýbajú tržby od cestujúcich, ktoré 
zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko a tržby za prepravu, ktoré 
riadi a zabezpečuje spoločnosť Cargo, a.s. a iní dopravcovia (súkromní 
podnikatelia). Obe informácie kronikár nemá možnosť získať.  
 V dopravnej intenzite boli na stanici Ladce dosiahnuté nasledovné 
výkony: v 3 802 vozňoch bolo naložené 67 845 ton tovaru a rôznych 
substrátov, vyložili 182 415 ton materiálu z 3 802 vozňov. 
 Cez stanicu Ladce v roku 2011 prešlo spolu 7 326 vlakov nákladnej 
dopravy a rušňov a 19 886 vlakov s prepravou cestujúcich.  
 Na množstve vyloženého a naloženého tovaru sa najviac podieľali 
Považská cementáreň, a.s. a Štátne lesy Slovenskej republiky.  
 
 
 
 

POŠTOVÝ ÚRAD 
V LADCOCH 

 
 Pracovníci Pošty v Ladcoch mali v roku 2011 zložité pracovné 
podmienky. Pre rekonštrukciu poštovej budovy (viď kapitola „VÝSTAVBA 
OBCE“) služby obyvateľom vykonávali v Dome kultúry. Po dokončení 
rekonštrukcie, takmer po roku, sa presťahovali do vynovených priestorov, 
ktoré slávnostne otvorili dňa 29. októbra starosta obce Ing. arch. Ján Remo, 
vedúca pošty Marta Uríčková, zástupca poštového riaditeľstva a pracovníci 
pošty.  
 Výkony pošty v roku 2011 sa oproti minulému roku takmer nezmenili. 
Obyvatelia podali 17 472 kusov doporučených listov, 268 balíkov, z toho 198 
poistených.  
  
 Pošta priamo v úrade alebo prostredníctvom poštových doručovateliek 
odovzdala organizáciám a občanom 21 612 doporučených zásielok a 549 
kusov balíkov.  
  
 Okrem toho doručovali dôchodky a na pošte poskytovali rôzne služby, 
medzi nimi v rámci Poštovej banky vkladné listy, termínované vklady 
a osobné listy.  
 V predaji doplnkového tovaru poskytovali noviny, časopisy, žreby 
a iné.  
 Poštové služby v roku 2011 vykonávali vedúca pošty Marta Uríčková 
a 3 doručovateľky.  
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SLUŽBY OBČANOM 
A OBCHOD 

 
 V poskytovaní služieb občanom a v stave obchodu sa v roku 2011 
podstatne nič nezmenilo. Zatvorenie niektorých prevádzok (z toho dve 
pohostinstvá) neovplyvnilo stav v poskytovaní služieb občanom. Najmä 
z ekonomických dôvodov sa v priebehu roka 2011 zrušili: 
COLLANA BAR (v Dome kultúry) 
Pohostinstvo U Emila v Tunežiciach 
Drevostav (Anton Jendrol) 
MINI-MIX – predaj textilu a drogéria (Miriam Hlavatá). 
 Vznikol nový autoservis BIMETAL. Otvorili ho v septembri 2011. 
Majiteľ renovoval ošarpanú stavbu na Cementárskej ulici (oproti pošte), ktorá 
nebola využívaná dvadsať rokov. Tým majiteľ vyriešil aj nevzhľadnú časť 
obce.  
 
Predaj potravín 
 

- Potraviny AMV 
- Potraviny a predaj mäsa – KLASIK (Ing. Michal Staňo) 

 
Pohostinstvá 
 

- Reštaurácia KOPYTO (Martin Adamec) 
- Bistro VERONIKA (V. Piatriková) 
- Pohostinstvo OMEGA (POD GAŠTANMI) (Ema Šimová) 
- Pohostinstvo U SABU (Peter Jesenský) 
- Pohostinstvo CENTRIK (Peter Posluch) 
- U RADA – bar (Radovan Hoffstädter) 
- Herňa PUB (Viliam Šepták) 
- Nočný klub 

 
 
Iné predajne a výrobne  
 

- Drogéria (Amália Zábojníková) 
- AGROBON – záhradnícke potreby (Stanislav Bublavý) 
- Textil – galantéria (V. Daňo) 
- TINEA – kvetinárstvo (Iveta Remšíková) 
- Novinový stánok (Bresman) 
- Autotranz - mechanizácia (Štefan Kútny) 
- Autoservis (František Strážnický) 
- Autoservis BIMETAL 
- Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
- DREVOPAL (Róbert Jendrol) 
- NOVA PARKET (Barninec) 
- BLACHOTRAPEZ – plechy (Jan Lubarda – Poľsko) 
- Kozmetika DENA (D. Gregorová) 
- Drevovýroba (Peter Chovanec) 
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 Okrem toho viac-menej stabilne do obce prichádzali rôzni predajcovia. 
Vo vestibule DK sa konalo takýchto predajných akcií 51 (menej ako v roku 
2010). 
 Na tržnici sa predávala najmä zelenina a potraviny (mäso, cukrovinky  
a pod.). Najstabilnejšie (4 až 5-krát týždenne) to bol predaj zeleniny – Pavol 
Komárek z Trenčína, Anmar Baďura (mäso), Falkoner – Zádveřice (mäso), 
Machaj Wojciek (mäso), GUT Violetta (cukrovinky) a ďalší.  
 
 
 

POĽNOHOSPODÁRSTVO  
A LESNÉ HOSPODÁRSTVO 

 
Poľnohospodárske družstvo, a.s.  

Košeca – stredisko Ladce 
 

 Na poliach ladčianskeho chotára i v roku 2011 hospodárilo 
Poľnohospodárske družstvo, a.s. Košeca – stredisko (farma) Ladce. 
 Stredisko v roku 2011 viedol Vladimír Chovanec a pracovalo v ňom: 
5 traktoristov, 2 opravári, 2 technicko-hospodárske pracovníčky a 2 
ošetrovatelia kráv (pastieri).  
 I keď počasie nebolo najpriaznivejšie (dlhodobé sucho) dosiahli sa 
v rastlinnej výrobe priemerné výsledky. Na jednotlivých honoch dosiahli tieto 
výsledky:  
- pšenica ozimná    - 110 ha (Rudinky, Mocovce, U brvna, Nad cintorínom) 

  - výnos 4,6 t/ha 
 
- pšenica jarná   - 23 ha (Rúbanica, Dlhé diely) 

  - výnos 3,7 t/ha 
 
- cukrová repa  - 50 ha (Horekončie) 

  - výnos 55 t/ha, cukornatosť 19,9 % 
 
- kukurica na siláž  - 20 ha (Kráčiny) 

  - výnos 35 t siláže 
 
- kukurica na zrno  - 65 ha (Dužiny, Za priekopy, Daňové nivy) 

  - výnos 8,2 t/ha 
 
- repka olejná  - 30 ha (Rúbanica) 

  - výnos 2,3 t/ha 
 
- slnečnica ročná  - 42 ha (Podlúčie, Pri vŕbe, Za Váhom) 

  - výnos 2,15 t/ha 
 
 V živočíšnej výrobe chovali kravy bez trhovej produkcie, nie pre 
mlieko, ale pre odchov mliečnych teliat. Stav dojníc bol 200 kusov, ktoré sa 
pásli na Dehetníku a na lúkach v Mráznici. Ostatné lúky v Ladcoch 
i Tunežiciach sa spásali.  
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Lesné družstvo 
a Urbárske spoločenstvo  

v Ladcoch  
 

 Činnosť spoločenstva sa v roku 2011 oživila na prácach v lese, sade 
a na ostatnom majetku. Členovia odpracovali veľké množstvo hodín na 
čistení, ťažbe, ochrane a výsadbe.  
 V jarných mesiacoch rozmiestňovali lapače na ochranu ihličnatých 
stromov proti kôrovcovi podkôrnemu (176 hodín). Počas roka postupne 
vyťažili stromy napadnuté kôrovcom a vývraty po silných vetroch v Bukovine 
a na dielci spolu 507 m3 dreva. Na rôznych lesných prácach v Dielci 
odpracovali 608 hodín, Pod Bukovinou 64 hodín a v Kamennej 944 hodín.  
 Začiatkom marca začali realizovať výmenu strechy na urbárskom 
dome (obchod AMV). Celá výmena trvala 10 dní a komplikoval ju fakt, že 
museli vymeniť aj niektoré prehnité hrady na krove. Výmenu krytiny robila 
firma Radovan Pristach z Mníchovej Lehoty a inkasovala za práce 10 871 
Eur. Starú krytinu odovzdali v zberných surovinách a dostali za ňu viac ako 
1 000 Eur.  
Po skončení zakrývania budovy vybudovali prístrešok pred budovou, kde si 
môžu občania odkladať bicykle, kočíky a pod. Urbariát v Ladcoch takto 
prispel k záchrane storočnej budovy.  
 Ďalšia záchranná akcia sa začala tiež v lete roka 2011. Ovocný sad, 
ktorý založili záhradkári v Ladcoch na výmere 1,5 hektára v roku 1967 sa 
dostal do dezolátneho stavu. Dlhé roky sa oň nikto nestaral, oplotenie zničili 
prerastajúce kríky i nezodpovední občania. Už v máji začali čistením terénu 
medzi stromami. Suché stromy vyrezali a spálili a porobili ďalšie práce, 
celkom 1 112 hodín.  
 Objem prác, ktorý treba vynaložiť na záchranu a oživenie ovocného 
sadu je však veľký a v roku 2011 sa urobila iba časť.  
 
 

Urbárske spoločenstvo 
 a Lesné družstvo v Tunežiciach 

 
 Od februára začali práce v lese ťažbou dreva na vrchu Kalište. Práca 
sa vykonávala koňmo živnostníkom, ktorý mal na takúto prácu oprávnenie. 
Ostatná ťažba sa vykonávala v prístupnejších terénoch.  
 Svojpomocne sa vykonávali aj práce na obnovu lesa. Vysádzali sa 
stromčeky, obkášali sa, znovudosádzali, ak niektoré vyschli alebo ich zničila 
zver.  
 Na ochranu sa robilo preventívne natieranie proti ohryzu 
a rozmiestňovali sa nádobky s pachom odpudzujúcou tekutinou.  
 Za rok 2011 opravili urbárnici 2 km ciest, prehŕňaním a vysypaním 
kamennou drťou. Predtým okolie ciest očistili od konárov a kričia.  
 Hliadka pravidelne vykonávala protipožiarnu kontrolu lesných 
porastov, rovnako ako kontrolu kôrovcom napadnutých stromov a suchých, 
na zem padnutých stromov.  
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 Celú prácu spoločenstva (rovnako ako v Ladcoch) ovplyvňovali 
niektoré dôsledky hospodárskej krízy. V Tunežiciach sa k tomu pridali stále 
trvajúce spory v otázke vlastníctva tunežického kameňolomu.  
 Kladne sa hodnotila práca výboru a mnohých ochotných členov 
Urbárskeho spoločenstva a Lesného družstva pri prácach v lese.  
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ÚVOD 

 
Aj rok 2012 sa niesol v znamení nedostatku finančných zdrojov na 

účte obce – v obecnom hospodárstve. Hospodárska kríza, znižovanie dotácií 
zasiahlo do všetkých oblastí života v obci. Obmedzenia zasiahli najmä oblasť 
výstavby, rekonštrukcií, komunikácií a vodných tokov.  

Iba v bytovej výstavbe bolo vidieť značný ruch na novej ulici Za 
kaštieľom a pri niektorých rekonštrukciách starého bytového fondu 
súkromných majiteľov. Ani v roku 2012 nepredali v roku 2011 postavených 
24 bytov v dvoch moderných bytovkách. 

Do politického života vzruch a oživenie priniesli predčasné voľby do 
Národnej rady SR sprevádzané ústrednou predvolebnou kampaňou, ale 
takmer nijakou v miestnom meradle.  

V obecnom zastupiteľstve nenastali nijaké zmeny. Konalo sa celkom 7 
zasadaní za optimálnej účasti poslancov a obvyklej aktivity pri riešení 
problémov obce. Rovnako Obecný úrad – jeho pracovníci, hlavný kontrolór 
obce a pracovná skupina vykazovali priaznivé výsledky vo všetkých 
oblastiach ich činnosti.  

Nič sa nezmenilo na nedobrých výsledkoch v demografickej oblasti, čo 
je celoslovenský problém. 

Rok 2012 bol poznamenaný veľkým stavebným ruchom pri 
modernizácii železnice, kde sa podstatne zmenili prevádzkové možnosti 
železničnej stanice. Stavebné práce sa ukončili na podjazde do Horných 
Ladiec a Podhoria i práce, ktoré priaznivo ovplyvnili život občanov.  

Do celkovej situácie priniesli vzruch tri ponuky, ktoré by sa mali v roku 
2013 realizovať. Je to schválenie vodovodu a kanalizácie – budovanej pre 
obce Ladce, Košeca, Ilava a Dubnica nad Váhom, ponuka postaviť v roku 
2013 obchod s potravinami. Treťou stavebnou akciou by mala byť realizácia 
výrobne asfaltových zmesí v lome Tunežice. Táto ponuka narazila na odpor 
občanov Tunežíc a vyvrcholila petíciou občanov.  

Aj v roku 2012 zostal nevyriešený problém rekonštrukcie budov 
Materskej školy a zvyšných budov Základnej školy.  

V oblasti kultúrneho a spoločenského života sa situácia iba o málo 
zlepšila. Špičkovými udalosťami boli opäť Koyšove Ladce a oslavy výročia 
prvých písomných zmienok o Ladcoch a Tunežiciach. Kultúrne súbory 
a krúžky jestvovali iba na školách, málo sa prejavovali, iba sporadicky. 
Kladným javom bolo založenie detského spevokolu na rímsko – katolíckej 
fare. Dychová hudba Ladčanka mala najviac vystúpení doma i v iných 
obciach, stabilizovala káder hudobníkov a zlepšovala kvalitu.  

Životné prostredie bolo v roku 2012 determinované ovzduším 
(Považská cementáreň), zeleňou, vodnými tokmi, stavom spodných vôd 
a hospodárstvom s komunálnym odpadom. Vo väčšine týchto zložiek sa 
dosiahol štandard. Problémom boli vodné toky (Slatinský a Lúčkovský potok) 
a znižujúci sa stav spodných vôd.  

Nič podstatné sa nestalo ani v oblasti obchodu a služieb. Stále 
zostávala nízka kultúrnosť obchodu AMV s potravinami.  

V roku 2012 – prvom roku po otvorení rímsko – katolíckej fary 
v náboženskom živote nastalo značné oživenie. Urobili sa podstatné 
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organizačné opatrenia pre výstavbu kostola, aktivizovala sa mládež – 
spevokol, zájazdy a iné aktivity. Z cirkevných obradov to bola najmä 
birmovka a konanie pravidelných bohoslužieb v Ladcoch i Tunežiciach.  

Podľa kusých správ všetky výrobné podniky, aj vzhľadom na 
hospodársku krízu, boli úspešné. V tejto  časti kroniky je problémom získať 
podklady pre zápis – Vedenie Vodnej elektrárne -  podklady už niekoľko 
rokov odmieta poskytnúť.  

Ťažisko poľnohospodárskej výroby bolo v Poľnohospodárskom 
družstve – farme Ladce a lesné hospodárstvo v Urbárskych združeniach 
a Lesných družstvách v Ladcoch a Tunežiciach.  

Zápis kroniky za rok 2012 bol napísaný načas podľa stanoveného 
termínu do 28. februára 2013.  

 
 
                                                                 Branislav  L i p t á k   
                                                                      kronikár obce 
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DEMOGRAFICKÉ 
ÚDAJE 

 
Demografický vývoj  

v roku 2012 
 

Demografický vývoj v obci Ladce je približne rovnaký ako v roku 2010 
a 2011. Nenastali veľké zmeny ani v počte prihlásených a odhlásených 
občanov, narodených a zomrelých ani v skladbe obyvateľstva.  

K 31. decembru 2012 mala obec Ladce 2 564 obyvateľov. 
Z celkového počtu bolo 2 186 občanov nad 15 rokov a 378 do 15 rokov. 
Priemerný vek občanov bol 39,34 roka, čo je o 20 stotín vyšší priemer ako 
v roku 2011. 

Z 378 detí mali prevahu dievčatá (198), chlapcov bolo 180. Mládež od 
15 do 18 rokov v počte 73 (dievčat 33, chlapcov 40). 

Celkový počet dospelých 2 113 sa delil na ženy 1 082 a mužov 1 031.  
V roku 2012 sa rodičom z Ladiec narodilo 25 detí (rovnako ako v roku 

2011), z toho 16 chlapcov a 9 dievčat. 
V rovnakom čase zomrelo 31 občanov, z toho 15 mužov a 16 žien. 

Priemerný vek zomrelých bol 72,8 roka, čo je takmer o 3 roky viac ako v roku 
2011. 

Najstarší občania, ktorí nás v roku 2012 navždy opustili boli: Anna 
Kresáčová (90-ročná), Anna Mikušková (89), Mária Ziková (88). Najmladší 
zomreli Zdena Belianová (46), Zdeno Počiatek (53), Jaroslav Rác (54), Ján 
Lezo (54). 

Zmeny v stave obyvateľstva od 1. januára 2012 do 31. decembra 
2012 boli takéto: prírastok 56 (z toho 25 narodených), odhlásených 34, 
zomrelých 31. Teda celkový úbytok 9 občanov.  

 
 

Narodené deti 
 

1.  Pavlína Eliášová 
2.  Nikola Puškárová 
3.  Peter Babečka 
4.  Kristián Gajdoš 
5.  Adrián Gajdoš 
6.  Dominik Juzek 
7.  Michal Kukuliaš 
8.  Alžbeta Smrčková 
9.  Tomáš Kubiš 
10.  Artur Martinák 
11.  Daniel Gajdošík 
12.  Amália Poliaková 
13.  Esther Grendelová 
14.  Šimon Šadlák 
15.  Patrik Hanzel 
16.  Jakub Staňo 
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17.  Dominik Koňuch 
18.  Matyáš Habánek 
19.  Tadeáš Brandibur 
20.  Dominik Vidlák 
21.  Karolína Huňatá 
22.  Sabína Behrová 
23.  Zuzana Malovcová 
24.  Adela Zajíčková 
25.  Lukáš Kozák 

 
 

Úmrtia  
v roku 2012 

 
Anna Kresáčová (90 rokov) 

Verona Závacká (77) 

Zdena Belianová (46) 

Ján Lezo (54) 

Irena Šprochová (79) 

Pavel Gajdoš (75) 

Irena Ďurišová (76) 

Ján Čemeš (81) 

Jozef Chovanec (85) 

Honora Zelíková (84) 

Anna Koyšová (87) 

Mária Kalusová (58) 

Anna Mikušková (89) 

Miroslav Vychopeň (57) 

Jozef Riecky (70) 

Mária Ziková (88) 

František Kvasnica (67) 

Vladimír Cahel (87) 

Zdeno Počiatek (53) 

Helena Miháliková (82) 

Viktor Riečičiar (67) 

Helena Pastieriková (76) 

Elena Grečná (67) 

Emil Habánek (79) 

Jaroslav Rác (54) 

Viktor Melicher (80) 

Milan Makoš (56) 

Slávka Malenčíková (59) 

Rudolf Faturík (70) 

Daniela Hofstädterová (59) 

Rudolf Galanský (80) 
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, 
OBECNÝ ÚRAD 

 
Zloženie  

obecného zastupiteľstva 
 

Zloženie obecného zastupiteľstva v Ladcoch sa v roku 2012 
nezmenilo. Nezmenilo sa ani vedenie: 

Ing. arch. Ján Remo, starosta 
Ing. Peter Bračík, zástupca starostu 
Ing. Daniela Kalusová, hlavný kontrolór obce 

 
 

Zasadania 
 

 Uskutočnilo sa dovedna 7 zasadaní obecného zastupiteľstva s takmer 
100 % účasťou poslancov.  
 Zasadania boli vopred propagované na úradných tabuliach, občania 
však možnosť zúčastniť sa na zasadaniach využívali iba minimálne.   
 V programe zasadaní nechýbali zásadné otázky týkajúce sa obce 
a života v nej. Osobitne sa sledovali finančné správy, hospodárenie obce 
vychádzajúce zo správ ekonóma a hlavného kontrolóra obce. V ďalšom 
popise zasadaní ich správy uvádzam iba v niektorých prípadoch.  
 Prvé zasadanie v roku 2012 sa konalo 21. januára 2012 za účasti 
všetkých poslancov. Poslanci schválili nájomné pre kaderníctvo v Dome 
kultúry, príspevok 300 Eur Fare Ladce. Súhlasili tiež s asanáciou stodoly za 
Poštovým úradom. Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo pokladňu 
s pokladničným limitom vo výške 2 000 Eur pre účtovanie príjmov a výdavkov 
16-bytového nájomného domu. 
Schválili komisiu pre podávanie majetkového priznania starostu v zložení: 
Vladimír Chovanec, Ján Abrahámovský, Daniela Hudecová. V poslednom 
bode zasadania prijali uznesenie o cene za prenájom obecných pozemkov 
(záhradky). 
 Ďalšie zasadanie sa konalo 24. apríla 2012 a zaoberalo sa najmä 
týmito otázkami: Schválili návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012. Schválili 
niektoré prenájmy a predaje menších pozemkov a uzniesli sa na pokute za 
nepodanie priznania dane z nehnuteľnosti. Rovnako súhlasili s výškou 
pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti k plateniu poplatku za 
komunálny odpad vo výške 50 % z ročného poplatku. Zastupiteľstvo dalo 
súhlas riaditeľke ZŠ k prenajatiu multifunkčného ihriska pre verejnosť 
a k prenájmu pozemkov v areáli školy.  
 Na zasadaní obecného zastupiteľstva 22. mája 2012 poslanci zobrali 
na vedomie organizačné a finančné zabezpečenie osláv 540. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Ladce a 615. výročia zmienky o Tunežiciach. 
Schválili spojenie s hodovými oslavami Ladiec. Na tomto zasadaní poslanci 
schválili Dodatok k VZN o úhrade za poskytovanie opatrovateľskej služby.  
 Zasadanie 26. júna 2012 sa zaoberalo niektorými dôležitými 
ekonomickými otázkami. Schválili záverečný účet obce za rok 2011. Pri tej 
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príležitosti zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku vo výške 56 866 Eur 
takto: 90 % na kapitálový účet obce, 10 % na tvorbu rezervného fondu.  
Schválili členov do Školskej rady Základnej školy: Ing. Jaroslav Koyš, 
Gabriela Melicherová, Dominik Koštialik a Vladimír Chovanec.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo dlhodobý prenájom budovy bývalého 
obecného domu v Tunežiciach rímsko-katolíckemu Farskému úradu 
v Ladcoch ako modlitebňu.  
 Na zasadaní dňa 25. septembra 2012 poslanci prerokovali tieto 
otázky: žiadosť Urbárskeho spoločenstva Tunežice o súdnom vymáhaní 
prinavrátenia cesty cez lom do vlastníctva obce. Dodatok zmeny VZN o dani 
z ubytovania. Informáciu o zámere preložiť zberný dvor. Na zasadaní 
schválili aj návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012. 
 Dňa 23. októbra 2012 vzali na vedomie informáciu o ceste do lomu 
v Tunežiciach, prehľad o čerpaní rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2012 i správu 
kontrolóra obce.  
Prerokovali a schválili zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov 
v Dome kultúry na zriadenie masážneho salónu Márii Pikálkovej.  
 Zasadanie poslancov dňa 28. novembra 2012 sa zaoberalo žiadosťou 
firmy LODEN z Košeckého Podhradia o odkúpenie stavebného pozemku na 
výstavbu predajne potravín a mäsa v obci Ladce. Poslanci návrh schválili, 
keďže pozemok je na stavbu predajne potravín určený aj v urbanistickej 
štúdii z roku 2005. 
Toto zasadanie vzalo na vedomie návrh zmeny VZN o daniach. Tento bod je 
podrobnejšie rozvedený v časti DANE A POPLATKY v zápise kroniky 2012. 
Ekonómka obce Ing. Alena Černotová predložila návrh rozpočtu na rok 2013. 
Vzhľadom na výpadok podielových daní, bol zastavený ako vyrovnaný len za 
cenu výrazných škrtov.  
Na záver tohto zasadania poslanci zobrali na vedomie návrh programového 
rozpočtu na roky 2013 – 2015. 
 Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2012 sa konalo  
14. decembra 2012. Na zasadaní odmietli poslanci žiadosť o zníženie 
nájomného v 16-bytovom nájomnom dome.  
Potom schválili odpredaj pozemku pre stavbu obchodu s potravinami. Kúpnu 
cenu pozemku, na ktorom bude predajňa, určili na 20 Eur za 1 m2  a na 
ostatné pozemky okolo predajne (chodník) na 10 Eur za 1 m2. 
V súvislosti s výstavbou predajne potravín obecné zastupiteľstvo schválilo 
vybudovanie prístupovej komunikácie, mosta a parkoviska investorom 
stavby, firmou LODEN, s.r.o., Košecké Podhradie do vlastníctva obce 
bezplatne.  
Poslanci prerokovali a schválili zriadenie vecného bremena k parcele č. KN 
521/502 pre Železnice SR Bratislava za cenu 18,95 Eur ako jednorazovú 
náhradu. Rovnako schválili zriadenie vecného bremena k parcelám č. 105/2, 
102, 121/1, 122/7, ktorých výmera bude stanovená geometrickým plánom 
pre SSE, a.s., Žilina. Schválená bola cena 8,20 Eur za 1 m2. 
V ďalšej časti zasadania obecné zastupiteľstvo schválilo plán práce hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok  2012. 
Ďalej schválili Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na rok 
2013 (píšem o tom na inom mieste). 
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Na záver prerokovali a súhlasili s rozpočtom na rok 2013 a programovým 
rozpočtom obce.  
 
 

Obecný úrad 
 

 V zložení Obecného úradu – jednotlivých pracovníkov a ich 
pracovných náplní – kompetencií nenastali v roku 2012 oproti roku 2011 
nijaké zmeny (viď zápis kroniky v roku 2011). 
 
Komisie obecného zastupiteľstva 
Komisie obecného zastupiteľstva mali vypracované plány činnosti na rok 
včítane plánu zasadaní. Ako poradné orgány obecného zastupiteľstva 
a starostu obce riešili problémy spadajúce do ich kompetencie. Niektoré 
pripravovali verejné akcie celoobecného významu. Boli to najmä komisia pre 
kultúru a šport a komisie pre Horné Ladce a Tunežice.  
V roku 2012 to boli komisie: 
Finančná a likvidačná  
Ing. Jaroslav Koyš, Gabriela Melicherová, RNDr. Peter Janešík, Ing. Alena 
Černotová 
Sociálno-zdravotná 
Daniela Hudecová, Ing. Ľubica Zahradníková, Anna Kacinová, Anna 
Peterková 
Pre kultúru a šport 
Dominik Koštialik, Marián Justh, Libor Kvasnica, Alena Hudáková 
Ochrany verejného poriadku 
Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec, Vladimír Kvasnica st. 
Komisia pre Tunežice 
Ján Abrahámovský, Daniela Miháliková, Bomumil Zajac, V. Čelko ml. 
Komisia pre Horné Ladce 
Marián Markuš, Štefan Kuman, František Meliš 
 
 

Potravinová pomoc 
 

 Dopravu a výdaj potravinovej pomoci, financovanú z Európskeho 
poľnohospodárskeho a záručného fondu, uskutočnili pracovníci Obecného 
úradu v mesiacoch január – február 2012. 
 Hlavným cieľom distribúcie potravín bolo pomôcť osobám v núdzi tým, 
že im budú bezplatne poskytnuté dodávky základných potravín.  
 Nárok na potravinovú pomoc mali obyvatelia v hmotnej núdzi 
a obyvatelia, ktorých výška dôchodku nepresiahla 305 Eur. V Ladcoch to 
bolo 165 obyvateľov.  
 Maximálny limit na 1 osobu bol 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg 
bezvaječných cestovín. Z distribučného skladu z Trnavy a Sládkovičova 
doviezli 6. februára 3 300 kg múky a 3 300 kg cestovín. Dopravu zabezpečila 
sponzorsky Považská cementáreň, a.s.. 
Potraviny vydávali pracovníci Obecného úradu 7. a 8. februára 2012. 
Preberanie potravín občanmi malo pokojný priebeh.  
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Miestne dane 
 

 V roku 2012 bola v Ladcoch v dani z nehnuteľností vyrubená čiastka 
98 118 Eur. 
 V obci bolo 1 073 daňovníkov, z toho 1 040 fyzických osôb a 33 
právnických osôb.  
 Daňovníci zaplatili 96 689 Eur. Potom nedoplatok včítane za 
predchádzajúce roky robil 9 549 Eur.  
 V januári 2012 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon číslo 
563/2009 Z. z., na základe čoho je obec povinná vyberať pokuty za 
nesplnenie oznamovacej povinnosti priznania z nehnuteľností.  
 Novela zákona o dani z nehnuteľností vyšla aj na sklonku roka 2012, 
ktorá bude platiť v roku 2013.  
 
 

Pracovná skupina 
Obecného úradu 

 
 Pracovná skupina Obecného úradu mala na začiatku roka 6 mužov 
a dve ženy, na sklonku roka 5 mužov a 2 ženy. Práca skupiny bola 
rôznorodá, takže sa od jej pracovníkov žiadala určitá všestrannosť.  
 Na začiatku roka pripravili podmienky pre asanáciu budovy obecného 
úradu (pre stavbu kostola). Neskôr odstránili plot pri fare.  
 V Dome kultúry vypratali kino, rekonštruovali miestnosť pre zriadenie 
prevádzky kaderníctva a kozmetiku, upravili miestnosť pre archív.  
 Medzi náročné a potrebné práce patrila dlažobná úprava pri pomníku 
a časti chodníka.  
 Miestne potoky čistili od porastov, nečistôt a pomocou techniky 
z cementárne čistili potok od železnice po koniec Štúrovej ulice. V mnohých 
studniach pod vplyvom suchého počasia sa stratila voda. Pracovníci skupiny 
rozvážali vodu už od septembra. Z tých istých dôvodov vybudovali novú 
studňu na cintoríne v Ladcoch.  
 Veľa prác urobili na školách a iných objektoch patriacich obci. 
V Materskej škole vydláždili miestnosť umyvárne a WC detí, vymieňali 
sanitárne zariadenie. V Základnej škole to bola najmä rekonštrukcia pergoly 
spájajúcej jednotlivé pavilóny.  
 Veľa práce vykonali na budovaní cestnej spojnice medzi hlavnou 
cestou a Štúrovou ulicou – asanácia budovy, cesta a jej štrkový povrch.  
 Starali sa o čistotu na verejných priestranstvách. Udržovali zeleň – 
úpravu a výrub starých stromov, kosenie trávnikov na obecných 
priestranstvách a na cintorínoch. 
 Pracovná skupina sa venovala zbernému dvoru a separovanému 
zberu odpadu podľa určeného zberového kalendára.  
 Do sféry tejto skupiny patrilo aj množstvo prác ako príprava volieb, 
stavanie májov a vianočného stromčeka, servis na novej 16-bytovke, opravy 
výtlkov, údržbárske práce na budovách obce a pod.    
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VÝSTAVBA OBCE 
 

 Vlastné stavby v réžii obce boli limitované nedostatkom financií. 
Väčšina sa realizovala vlastnou stavebnou skupinou Obecného úradu za 
materiálnej pomoci Považskej cementárne, a.s. a niektorých ďalších 
sponzorov.  
 O niektorých stavebných, údržbárskych a iných akciách píšem aj 
v rubrike „Pracovná skupina Obecného úradu“. 
 
 

Bytová výstavba 
 

 Zo stavebných akcií sa hlavná pozornosť venovala rodiacej sa novej 
ulici „Za kaštieľom“ a to najmä kompletizácii inžinierskych sietí. Ku koncu 
roka 2012 bol stav vo výstavbe rodinných domov na tejto ulici takýto: 
Z odpredaných 19 pozemkov bolo 12 domov takmer hotových, objekty 
uzavreté, z toho 2 aj s fasádou. Ďalšie stavby domov boli v rôznom štádiu 
rozostavania a 5 pozemkov bolo stále voľných, bez stavebného povolenia, 
teda majitelia pozemkov so stavbou ani nezačali.  
 Obec splnila základnú podmienku pre stavbu rodinných domov tým, že 
zabezpečila inžinierske siete. Na ulici bola vybudovaná elektrická sieť 
vedená podzemným káblom, zavedené čiastočné verejné osvetlenie, 
vodovod a plyn. Čaká sa na celoobecnú výstavbu kanalizácie a dokončila sa 
provizórna cesta so základnými vrstvami.  
 S novou ulicou súvisí aj vybudovaná spojovacia komunikácia medzi 
hlavnou cestou (Hviezdoslavova ulica) a Štúrovou ulicou. Pracovná skupina 
Obecného úradu asanovala dva staré domy a vznikol koridor k novej bytovke 
na Štúrovej ulici. Zatiaľ je spojnica vysypaná štrkom.  
 Pracovná skupina Obecného úradu za materiálovej pomoci Považskej 
cementárne, a.s. upravila chodníkové priestory na križovatke pri pomníku 
obetiam druhej svetovej vojny. Úpravou sa pri pamätníku vytvára dostatočný 
priestor pre pohyb chodcov a zlepšil sa výhľad na pravú stranu križovatky. 
Rovnako sa zlepšil aj prechod k Štúrovej ulici. Celá plocha bola pokrytá 
dlažbou.  
 Stavebná skupina pracovala aj na obnovení pergolí – zastrešenia 
spojovacích chodníkov medzi pavilónmi v ZŠ. Oprava krytiny tohto 
zariadenia bola už nevyhnutná a musela sa prakticky urobiť úplná výmena 
zastrešenia.  
 Pokles spodných vôd v obci zapríčinený suchom sa prejavil aj na 
oboch cintorínoch. V Ladcoch pracovníci stavebnej skupiny vykopali šachtu, 
vymenili rúru a prehĺbili studňu na 11 metrov. Podobne aj na cintoríne 
v Tunežiciach sprevádzkovali starú studňu.  
 
 

Podjazd 
pod železnicu 

 
 Z ostatných stavieb, ktoré neorganizovala obec, ale do jej života 
značne zasiahla, bola aj v roku 2012 modernizácia železnice na 160 km 
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rýchlosť. V roku 2012 stavba značne pokročila a dostala sa takmer 
k dokončeniu.  
 Z pohľadu občanov najdôležitejšou časťou bola výstavba podjazdu 
pod železnicu na ceste do Podhoria, Cementárne a Horných Ladiec. Podjazd 
6. septembra 2012 slávnostne otvorili zástupcovia Železnice Slovenskej 
republiky, stavbárov, zástupcov obce a generálny riaditeľ cementárne. Hneď 
po otvorení pracovníci firmy, ktorá stavbu realizovala, zahatali starý 
železničný prejazd existujúci v rôznych podobách od vzniku železnice. Objekt 
podjazdu sa nachádza na železničnom kilometri 148,157. Chodník pre 
peších má šírku 1,5 metra. Celková úprava cesty III. triedy vedúca 
z Cementárskej ulice okolo Poštového úradu, cez podjazd až do odbočky do 
Podhoria je 493,48 metra. Stavbári na ceste urobili odkanalizovanie 
a odčisťovanie s odvodnením do Lúčkovského potoka.  
 
 

Ostatné stavby 
 

 Obecný úrad prostredníctvom Ladeckých zvestí oboznámil občanov 
so schválením veľkej stavby „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie 
ilavského regiónu“. Projekt zahŕňa lokalitu Ladiec, Tunežíc, Košece až Novej 
Dubnice. Vybuduje sa 15 čerpacích staníc, 40 kilometrov gravitačnej 
kanalizácie, 8 km výtlačného kanalizačného potrubia, takmer 14 km 
vodovodného potrubia. Náklady na stavbu budú 65 miliónov Eur (z toho EU 
43 miliónov). Termín dokončenia je koniec roka 2015. 
 
 
 

POLITICKÝ ŽIVOT 
A PREDČASNÉ VOĽBY 

DO NR SR 
 

Politické strany a hnutia  
  
 Politické strany a hnutia v obci sa dostali v roku 2012, ale už aj 
v predchádzajúcom období, do pozície pasívnych zoskupení. Občania 
politický život na Slovensku pozorovali, hodnotili, ale sa na ňom 
nezúčastňovali. Značný podiel na tejto pasivite mala situácia v celoštátnej 
politike, pocit, že miestna politika nemôže ovplyvniť celoslovenský vývoj 
a tiež nedôvera v osobnosti politického  života a ekonomická situácia 
v Slovenskej republike, ktorá však v plnej miere zasiahla i obec.  
 Politické strany a hnutia sa veľmi neaktivizovali ani pred predčasnými 
voľbami do parlamentu. Nevideli sme nijakú názornú propagáciu, tabule na 
to určené zostali prázdne. Strany a hnutia neusporiadali verejné 
zhromaždenia – celá predvolebná agitácia zostala na celoštátnych médiách. 
 V obci boli oficiálne etablované (registrované) tieto politické strany 
a hnutia: SMER – sociálna demokracia, ĽS – Hnutie za demokratické 
Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska.  
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SMER – sociálna  
demokracia 

 
 Ľavicová strana počas politického vedenia pravicovej koalície prešla 
na vedúcu pozíciu v popularite medzi občanmi Ladiec. Prejavilo sa to aj 
v marcových voľbách, kde získala absolútnu väčšinu (väčšiu ako 
v celoštátnom výsledku). V ďalších mesiacoch roka 2012 počas jej vlády 
čiastočne stratila na dôvere vinou radikálnej politiky šetrenia.  
Stranu v obci viedol výbor v zložení:   
 Bc. Ivan Fedor, predseda 
 Miroslav Zajac, podpredseda 
 Dominik Koštialik, tajomník 
 
 

Ľudová strana – Hnutie 
za demokratické Slovensko 

 
 Toto hnutie v celoštátnom meradle za posledné roky stratilo veľa na 
dôvere občanov, čo malo markantný odraz aj na situácii v strane v domácom 
– obecnom meradle. V tomto roku sa nekonala z finančných dôvodov ani 
slávnosť vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska (organizovaná spoločne so 
Slovenskou národnou stranou).  
Výbor ĽS – HZDS v Ladcoch: 
 Ing. arch. Ján Remo, predseda 
 Ing. Miroslav Zahradník, podpredseda 
 Ing. Ľubomíra Zahradníková, tajomníčka 
 Bohumil Kvasnica, člen 
 Alena Beňáková, členka výboru 
 
 

Slovenská národná 
strana 

 
 Ak hodnotíme podľa výsledkov vo voľbách, Slovenská národná strana 
v Ladcoch sa stabilizovala (oproti celoslovenskému stavu).  
Vedenie tohto politického subjektu v obci sa v roku 2012 nezmenilo: 
 Július Šedík, predseda 
 Zdena Hriadelová, hospodárka, tajomníčka 
 členovia výboru: Roman Šedík, Martin Šimon, Pavol Habánek 
 
 Organizáciu v Horných Ladcoch zastupoval Martin Šimon, 
v Tunežiciach Pavol Letko.  
 
 

Komunistická strana 
Slovenska 

 
 Ani v tejto strane sme v obci nezaznamenali mimoriadnu aktivitu. 
V roku 2012 bol viac-menej jediným prejavom navonok pri vysvetľovaní 
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politiky strany časopis KROKY, ktorý odoberali členovia i sympatizanti. Medzi 
aktivity KSS na verejnosti patrila spoluúčasť pri organizovaní osláv výročia 
oslobodenia obce a SNP.  
Základnú organizáciu KSS viedol výbor:  Pavol Fatura, predseda 
 Ing. Karol Horký, tajomník 
 Anton Haršáni, hospodár 
  
 Malú aktivitu politických strán bolo vidieť najmä v práci s členstvom, 
ktorého presný počet nemohol kronikár zistiť. Nekonali sa nijaké členské 
schôdze ani pred voľbami, ani výročné – hodnotiace.  
 Všetky tieto negatíva nemali však vplyv na to, aby občania politicky 
neuvažovali, nemali svoj názor. Ten bol často ovplyvnený masmédiami, ale 
najčastejšie vlastnou ekonomickou situáciou.  
 
 

Predčasné voľby do NR SR 
 

 Voľby sa konali 10. marca 2012. Počet voličov zúčastnených na 
voľbách sa približne rovnal počtu v celoslovenskom meradle. Zapísaných 
voličov bolo 2 112, z nich hlasovalo 1 329, čo bolo 62,92 %.  
 Výsledky podľa počtu získaných hlasov jednotlivými stranami 
a hnutiami skončili podľa očakávania. Prekvapilo 2. miesto novovzniknutej 
strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, absolútny prepad ĽS – HZDS 
a SDKÚ. Z pravicových strán štandardný počet hlasov dostali strany KDH 
a SNS.  
Výsledky podľa počtu získaných hlasov v obci: 
SMER – sociálna demokracia (833), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(106), Kresťanskodemokratické hnutie (87), Slovenská národná strana (82), 
Sloboda a solidarita (56), Komunistická strana Slovenska (23), SDKÚ 
Demokratická strana (23), 99 % Občiansky hlas (12), Ľudová strana – Naše 
Slovensko (11), ĽS – Hnutie za demokratické Slovensko (10), Strana 
zelených (9), Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (8), Strana 
demokratickej ľavice (7), Právo a spravodlivosť (7), Most – Híd (7), Strana 
slobodné slovo – Nory Mojsejovej (6), Obyčajní ľudia (6), Zelení (5), Národ 
a spravodlivosť – naša strana (5), Strana rómskej únie na Slovensku  (4), 
Strana občanov Slovenska (1), Strana živnostníkov Slovenska (1).  
 
Výsledky podľa okrskov: 
Okrsok číslo 1 – Dom kultúry Ladce 
počet zapísaných voličov 978 
hlasovali 593 
platné hlasy 584 
účasť    60,63 % 
 
Okrsok číslo 2 – Základná škola Ladce 
počet zapísaných voličov 743 
hlasovali 500 
platné hlasy 495 
účasť    67,29 % 
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Okrsok číslo 3 – Osvetová beseda Tunežice 
počet zapísaných voličov 391 
hlasovali 236 
platné hlasy 232 
účasť    60,35 % 
 
 
 

ORGANIZÁCIE, SPOLKY, 
ZDRUŽENIA 

 
Celkový stav 

 
 V organizáciách združujúcich občanov podľa záujmov osobných 
i verejnoprospešných sme v roku 2012 zaznamenali štandardnú aktivitu 
i výsledky práce týchto organizácií.  
 Opäť sa ukázalo, že pre kvalitu práce boli najdôležitejšie vzťahové 
otázky, osobná zainteresovanosť pre druh činnosti, ktoré organizáciu 
reprezentuje. Tak sme zaznamenali pomerne vysokú aktivitu (i keď nie 
u všetkých členov) v organizácii hasičov, telovýchovy, rybárov, zdravotne 
postihnutých, turistov a chovateľov domácich zvierat.  
 Podľa záujmu bol i počet členov – najvyšší v telovýchovných 
organizáciách, rybárov, hasičov a zdravotne postihnutých, pričom potešil 
záujem u mládeže. Najmenej mali členov SZPB, MS, Jednota dôchodcov, 
Slovenský zväz chovateľov. Nezáujem o seniorský klub Jednoty dôchodcov 
i napriek jeho nápaditej a pestrej činnosti najviac prekvapuje. U ostatných 
málopočetných organizácií je nízky počet členov prirodzený. Osobitný je 
pohľad na organizáciu Poľovnícke združenie Bukovina, kde sú členovia 
z Ladiec, Podhoria a niektorí i z Hlože.  
 Organizácie, spolky a združenia založené na záujmoch 
a dobrovoľnosti, aktivizovali značnú časť obyvateľstva Ladiec a prispeli 
k spestreniu verejného života v oblasti kultúry, spoločenského života 
a v uspokojovaní osobitných záujmov občanov.  
 V obci v roku 2012 pôsobili tieto organizácie:  
Telovýchovná jednota Tatran cementáreň Ladce, TJ Tatran Tunežice, 
Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský rybársky zväz, Slovenský zväz 
technických športov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský zväz 
chovateľov, Matica slovenská, Seniorklub Jednoty dôchodcov Slovenska, 
Poľovnícke združenie Bukovina, Materské centrum MIMČO, Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov.  
 

 
TJ Tatran  

cementáreň Ladce 
 

TJ Tatran cementáreň Ladce vo svojej činnosti zahrňovala dva 
oddiely: futbalový (žiaci, dorastenci, dospelí) a stolnotenisový (tri družstvá).  
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Futbalový oddiel 
 Na jar 2012 sa hrala druhá časť ročníka 2011 – 2012 futbalových 
súťaží žiakov, dorastencov a dospelých. Družstvá hrali po zimnej príprave, 
ktorá sa konala v telocvični ZŠ v Ladcoch a v prírode. Zápasy v rámci 
prípravy sa odohrali na umelom trávniku v Dubnici nad Váhom a v niektorých 
halách na turnajoch poriadaných pre žiakov, dorastencov a dospelých. 
Najúspešnejší boli žiaci, ktorí turnaj ObFZ v Púchove vyhrali a v Dubnici boli 
tretí.  
 Mužstvo dospelých malo na zápasy jar 2012 k dispozícii týchto 
hráčov: Jakub Machala, Jozef Janke, Alexander Homér, Miroslav Mikuška, 
Kristián Mražík, Jozef Váň, Erik Mražík, Jaroslav Kušík, Peter Martinka, 
Miroslav Adamička, Peter Jakuš, Matej Eliáš, Eduard Pagáč, Jozef Pagáč, 
Tomáš Koštialik, Erik Kučera, Pavol Bonan, Dominik Porubčan, František 
Váň, Martin Makas, Jakub Melicher.  
Počas celej jari sa mužstvu nedarilo, zlepšili sa až v záverečnej časti 
a v súťaži 5. ligy sa zachránili, keď skončili na 13. mieste s 34 bodmi 
a s pasívnym skóre 37 : 53. 
Úspešní boli dorastenci, ktorí súťaž v 1. triede vyhrali a mali možnosť 
postúpiť do 5. ligy. Vzhľadom na to, že väčšina úspešných hráčov 
prechádzala do mužstva dospelých (nedostatok hráčov v dorasteneckom 
veku) do vyššej súťaže, výbor družstvo neprihlásil.  
 Družstvo starších žiakov v 1. triede s 34 bodmi a skóre 44 : 57 
skončilo na 7. mieste. V ďalšej sezóne sa káder družstva posilní hráčmi 
z prípravky (vedúci Agafón, Martinka).  
 
 Vo futbalovej sezóne 2012 – 2013 hrali družstvá TJ Tatran Ladce 
takto: dospelí v 5. lige, dorastenci v 1. triede a starší žiaci rovnako v 1. triede 
oblastnej súťaže.  
 Družstvo dospelých si viedlo o niečo úspešnejšie ako 
v predchádzajúcej sezóne, ale vo výkone v jednotlivých zápasoch boli 
značné výkyvy. Bilancia polovice súťaže (jeseň 2012) je 15 zápasov, 5 
víťazstiev, 5 remíz, 5 prehier, bodov 20, skóre pasívne 22 : 27, 11. miesto.  
 Dorastenci po jesennej časti skončili v tabuľke na 4. mieste – 13 
zápasov, 8 víťazstiev, 5 prehier, skóre 35 : 24, 24 bodov. 
 Umiestnenie družstva žiakov v 1. triede nebolo nijako lichotivé, za 2 
víťazstvá a 11 prehier získali iba 6 bodov a umiestnili sa na 13. mieste.  
 Aj na jeseň fungovala žiacka prípravka (16 chlapcov) pod vedením 
dvojice Agafón – Martinka.  
 
 Silvestrovský turnaj v malom futbale sa uskutočnil 31. decembra 
2012. Zúčastnilo sa na ňom 7 družstiev: „Porubčanovci“, Starí páni, BEEL, 
Horné Ladce, Dorast, „Chlapci z bytoviek“ a družstvo mladých hráčov 
z Beluše. Zvíťazili „Porubčanovci“ pred „Chlapcami z bytoviek“ a družstvom 
BEEL (Branislav Lipták ml.).  
 
 Dňa 28. júla 2012 TJ Tatran cementáreň Ladce a Železnice SR 
usporiadali tradičný turnaj bývalých hráčov – Memoriál Pavla Petríka. Turnaj 
vyhrali hráči z Beluše. Na turnaji dosiahli tieto výsledky: Ladce – Ilava 3 : 5, 
Visolaje – Beluša 1 : 5, Ladce – Visolaje 4 : 2, Beluša – Ilava 4 : 2. 
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Stolný tenis 
 V sezóne 2011 – 2012 TJ Tatran cementáreň mala v súťažiach 
oblastnej ligy 3 družstvá:  
A družstvo v 4. lige, B družstvo v 5. lige a C družstvo v 7. lige.  
 A družstvo v silne obsadenej súťaži zohralo 30 zápasov, z toho 16x 
vyhralo, 6-krát remizovalo a 8-krát prehralo. Celkom získalo 68 bodov 
a skončilo na 5. mieste so skóre za štvrtým Keraming Trenčín B.  
 B družstvo v 5. lige nestačilo na pomerne silné družstvá a získali 38 
bodov, čo znamenalo 11. miesto. Z 22 zápasov iba 4 vyhrali, 8 remizovali 
a 10 prehrali.  
 C družstvo hralo v 7. lige, kde zo 20 zápasov 9 vyhrali, 1-krát hrali 
nerozhodne a 10 zápasov prehrali. S aktívnym skóre 187 : 173 získali 39 
bodov a umiestnili sa na 4. mieste.  
 V sezóne 2012 – 2013 sa v zastúpení TJ Tatran v oblastných ligách 
nič nezmenilo. A, B aj C družstvo hralo v tých istých súťažiach.  
 V prvej časti nového ročníka boli k dispozícii títo hráči:  
Gajdošík Peter, Hrehor Jozef, Hrevuš Ivan, Hrevuš Ľuboš, Hromek Vladimír, 
Jankovský Vladimír ml., Kalus Pavol, Kvasnica Dušan, Kvocera Martin, Letko 
Vladimír, Michalcová Eva, Popelka Anton, Popelka Viliam st., Sendrei Július, 
Sňahničan Miroslav, Štepanovič Filip, Švihel Jozef, Tomanica Miroslav, Uhlík 
Marek.  
 Jesenná časť (asi 45 % zápasov) skončila nasledovne:  
A družstvo (14 družstiev v súťaži) 9 zápasov: 4 vyhrali, 5 prehrali – 17 bodov, 
9. miesto 
B družstvo po jesennej časti na poslednom, dvanástom mieste.  
C družstvo v 7. lige z 20 zápasov ani raz neprehralo a bolo na 1. mieste.  
 
 Medzi stolnotenisové aktivity patrí aj turnaj O putovný pohár Centrik 
(pohostinstvo Ladce). Na turnaji sa zúčastnilo 55 neregistrovaných hráčov, 
ktorí hrali o zaujímavé vecné ceny (mikrovlnka, DVD prehrávač). 
 
 Z ostatných športových odvetví sme v roku 2012 zaznamenali 
významný úspech cyklistu Miroslava Habánka, ktorý sa na októbrových 
pretekoch horských cyklistov Valašsko – považskej série vo svojej kategórii 
40 – 49 rokov umiestnil na 3. mieste.  
 Na majstrovstvách Slovenska v karate sa v kategórii 12 – 14 ročných 
pretekárov v Martine umiestnil Samo Lipták na 1. mieste a stal sa majstrom 
Slovenska.  
 
 

TJ Tatran Tunežice  
 

 V roku 2012 sa činnosť futbalového oddielu TJ Tatran cementáreň 
Ladce oživila zásluhou R. Hofstädtera a Ing. A. Machalu.  
 Na ihrisku tento oddiel reprezentovali:  
Hofstädter Radovan, Grečný Róbert, Mosorjak Vladimír, Patka Peter, 
Mikuška Jozef, Machala Anton, Hriadel Rudolf, Hajduch Martin, Kandráč 
Alexander, Kandráč Emil, Habánek Jakub, Suran Jakub, Habánek Milan, 
Hromka Tomáš, Mosorjak Martin, Brunovský Anton, Janco Lukáš, Letko 
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Boris, Hudec Peter, Podmaninec Ján, Rafko Martin, Filiač Roman, Šedík 
Dušan, Koňuch Roman.  
 Súťaž III. triedy 2011 – 2012 Tunežice vyhrali so ziskom 42 bodov, 
keď z 18 zápasov 13 vyhrali, 2 hrali nerozhodne a iba 2 prehrali. Napriek 
tomu, že Tunežice súťaž vyhrali pred druhou Lednicou (o 4 body), po 
neoprávnenom zásahu Oblastného futbalového zväzu postúpila Lednica.  
 Do ročníka 2012 – 2013 nastúpilo mužstvo značne oslabené. Po 
rozpačitom začiatku sa družstvo skonsolidovalo a štyrikrát zvíťazilo.  
 
 

Dobrovoľný 
hasičský zbor 

 
 Hasiči v Ladcoch boli v roku 2012 organizovaní v dvoch 
samostatných, ale úzko vo viacerých činnostiach spolupracujúcich 
organizáciách: DHZ Ladce a DHZ Považská cementáreň, a.s.. 
Vedenie 
DHZ – obec: 
František Meliš, predseda 
Dominik Koštialik, veliteľ 
Juraj Petrík, strojník 
Štefan Kuman, preventista 
Branislav Blaško, pokladník 
 
DHZ – Považská cementáreň, a.s. 
Ing. Peter Bračík, predseda 
Igor Kalus, veliteľ 
Viliam Petrík, strojník 
Ladislav Král, preventista 
Marián Markuš, pokladník. 
 
 Z bežných činností DHZ v obci i cementárni dominovala starostlivosť 
o techniku, inventár hadíc a ostatného materiálu. Medzi základné činnosti, 
okrem výcviku, patrila preventívna činnosť a v cementárni služby pri 
činnostiach s možnosťou vzniku požiaru.  
 Veľká pozornosť, tak ako v roku 2011, bola venovaná požiarnickému 
športu – súťažným družstvám žien, mužov a žiakov. Po minuloročných 
veľkých úspechoch ženského družstva (majsterky Slovenska). 
 
Družstvo žien sa zúčastnilo na dlhodobej súťaži Slovensko – moravskej ligy. 
Ženy DHZ Ladce v tejto súťaži zvíťazili so 108 bodmi, pred Ihrišťom – 102 
bodov a Moškovcom – 77 bodov.  
Družstvo ladčianskeho DHZ tvorili:  
Lucia Bračíková, Mária Mičkalíková, Barbora Zábojníková, Jana Bieliková, 
Kristína Žáčiková, Jana Bajzová, Monika Mikušincová, Jana Lukáčová. 
Vedúcim družstva a trénerom bol Ing. Peter Bračík.  
Na súťaži žiakov konanej v Ladcoch sa zúčastnilo 12 družstiev z regiónu 
stredného Považia. Prvenstvo získali chlapci z Púchova a dievčatá z Nosíc. 
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Ladčianske družstvá skončili piate.  Okresná súťaž Plameň sa konala 
v Kolačíne. Naše dievčatá skončili druhé.  
Veľkú pozornosť občanov vyvolali preteky O pohár cementárne, konané 
v dňoch ladčianskych hodov 22. júla 2012. Už III. ročník týchto pretekov bol 
dobre zorganizovaný a zúčastnilo sa ho 43 družstiev z celého stredného 
Považia i z Moravy. U mužov zvíťazilo družstvo Podhoria, pred Zborou 
a Staškovom. Ladce boli ôsme z celkového počtu 31 družstiev mužov. U žien 
bolo poradie: Dežerice, Setechov, Vydrná, Ladce.  
Po skončení Slovensko – moravskej ligy, súťaže žien v Hliníku nad Váhom 
usporiadali tzv. Slovenský superpohár v hasičskom útoku. Účasť bola 
vysoká, 54 družstiev mužov a žien. Ladce reprezentovalo ženské družstvo, 
ktoré v celkovom hodnotení skončilo štvrté.  
 Aj rok 2012 bol pre DHZ Ladce i DHZ cementáreň úspešný, najmä 
v oblasti požiarneho športu – družstva žien. Svojimi výsledkami na množstve 
súťaží pohárových a iných počas roka, kde skončili vždy na popredných 
miestach (väčšinou zvíťazili), sa stalo toto družstvo pojmom najvyššej kvality.  
 
 

Slovenský zväz 
technických športov 

 
 Slovenský zväz technických športov v Ladcoch aj v roku 2012 sa 
venoval iba turistike. Ostatné technické športy patriace do tejto kategórie 
(strelectvo, motorizmus a pod.) boli pre ladčiansku organizáciu finančne 
nedostupné.  
Pod vedením predsedu SZTŠ Ladce Ing. Jozefa Remu začali turistickú 
sezónu 26. mája návštevou Súľovských skál. Prešli 14 kilometrov 
s prevýšením 435 metrov.  
 
23. júna sa konal výstup na Minčol (1 364 m n.m.) v Malej Fatre. Turisti prešli 
16 km s prevýšením cca 900 metrov. Súčasťou tejto turistickej akcie bola 
i návšteva hradu Strečno.  
 
28. júla uskutočnili výstup na Ostrú (1 247 m n.m.) vo Veľkej Fatre. Výstup 
z obce Blatnica na vrchol Ostrej. V sedle Ostrej sa turisti rozdelili: jedna 
skupina zostúpila do obce Blatnica, druhá pokračovala cez Ľubenú a Tlstú, 
trasu dlhú 16 km prešli za 9 hodín. 
 
25. augusta opäť v Malej Fatre výstup na Šíp (1 170 m n.m.). Vyvrcholením 
bol, ako každoročne, výstup na niektorý končiar Vysokých Tatier. 22. 
septembra sa vydalo štyridsať turistov z Tatranskej Javoriny na Kopské sedlo 
(1 750 m n.m.). Časť sa rozhodla prejsť cez Sedielko, Téryho chatu, Malú 
studenú dolinu, Hrebienok do Starého Smokovca. Ostatní si zvolili menej 
náročnú trasu. Všetci sa stretli v Tatranskej Kotline.  
 
22.10.2012 turistickú sezónu uzavreli tradičným gulášom v ladčianskych 
horách a pripravili tematický plán na rok 2013.  
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Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých 

 
 Výročná schôdza tejto organizácie sa konala 22. novembra 2012. 
Zhodnotili svoju činnosť v osvetovej činnosti, pomoci členstvu – poradenskej 
činnosti a kultúrno – spoločenskej aktivite.  
 Na schôdzi sa zúčastnili, okrem členov, hostia z družobných 
organizácií a regionálneho predstavenstva.  
Činnosť v roku 2012 riadil výbor v zložení:  
 
 Milan Rafaj, predseda 
 Júlia Belianová, podpredsedníčka 
 Jana Faturíková, tajomníčka 
  Mária Sláviková, hospodárka 
 Anton Ištok, kultúrno-športový referent 
 členovia výboru: Ján Janko, Ján Koštialik, Pavol Maršovský, Božena 

Bezecná, L. Sláviková  
  
Z bohatej činnosti vyberám:  
V apríli sa 20 členov zúčastnilo kúpania vo Veľkom Mederi a Malých 
Bieliciach. 18. mája usporiadali kultúrno – spoločenské posedenia pri 
príležitosti Dňa matiek za prítomnosti zástupcov družobných organizácií 
z Domaniže, Sverepca, Lúk, Púchova, Beluše, Košeckého Podhradia, Ilavy, 
Hornej Poruby, Pruského, Novej Dubnice a Dubnice nad Váhom (spolu cca 
200 účastníkov). 
 
Od 26. mája do 2. júna sa 20 členov organizácie zúčastnilo na rekondičnom 
pobyte v Turčianskych Tepliciach.  
 
Na 4. ročníku športových hier zdravotne postihnutých sa z Ladiec zúčastnilo 
15 pretekárov. Vladimír Hriančik získal 1. miesto v streľbe, Pavol Maršovský 
bol druhý v trojboji.  
 
27. júla spolu s členmi z Košeckého Podhradia sa 20 Ladčanov zúčastnilo 
Jánošíkových dňoch v Terchovej.  
Z ostatných kultúrno-spoločenských a vzdelávacích akcií to bola účasť na 
športových hrách v Považskej Bystrici, posedenie pri guláši a hudbe 
v záhradnej reštaurácii „U Rada“, zájazd na vinobranie do Pezinka, účasť na 
stretnutiach v družobných organizáciách v Pruskom, Lúkach, Domaniži 
a inde.  
 
 

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 

 
 Málopočetná organizácia v Ladcoch v roku 2012 nemala už ani 
jedného člena – priameho účastníka bojov proti fašistom v období druhej 
svetovej vojny. V roku 2012 zomrela posledná takáto členka, Anna 
Kresáčová vo veku 90 rokov.  
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Organizáciu viedol výbor: 
 Ing. Karol Horký, predseda (člen oblastného vedenia) 
 Pavol Fatura, podpredseda 
 Marián Justh, tajomník 
 Anton Haršáni, hospodár 
 
 V roku 2012 organizovala spolu s Obecným úradom oslavy výročia 
oslobodenia obce a výročia Slovenského národného povstania. Na oslavách 
výročia SNP mal predseda organizácie Ing. Karol Horký slávnostný príhovor.  
 
 

Slovenský 
 rybársky zväz 

 
 Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia č. 3 Ilava, kam patria aj 
rybári z Ladiec a Tunežíc, mala výročnú členskú schôdzu 18. marca v Ilave.  
 
Po celý rok 2012 činnosť organizácie riadil výbor:  
 Libor Kvasnica, predseda 
 Ladislav Novosad, podpredseda 
 Ing. Jozef Šedík, tajomník 
 Anton Opát, hospodár 
 Peter Trenčan, práca s mládežou 
 Mgr. Jozef Kurus, kultúrny referent 
 Bohumil Ištvánik, brigádnická činnosť 
 
 Hlavnú sezónu v love rýb v kaprových vodách otvárajú v organizácii 
tradične rybárske preteky. V roku 2012 sa uskutočnili na štrkovisku v Ilave.  
 Detské preteky (deti od 6 – 15 rokov) sa konali 1. mája. Zúčastnilo sa 
na nich 37 pretekárov z Ilavy, Ladiec a Košece i niektorí z druhej strany 
Váhu. Počas troch pretekárskych hodín ulovili 195 kusov rýb. Zvíťazil Patrik 
Andrisík z Ilavy, pred Rastislavom Hudecom z Dubnice nad Váhom 
a Jakubom Kvasnicom z Klobušíc. Z dievčat bola prvá Kristína Hajasová 
z Mikušoviec.  
 Preteky dospelých sa konali 13. mája. Zaznamenali rekordný počet 
pretekárov – 165, medzi nimi aj hostia z organizácií Púchov a Považská 
Bystrica. Zvíťazil Andrisík Michal z Ilavy pred Marušincom Andrejom 
z Púchova a Ivanom Vráblom z Ilavy. Dospelí ulovili dovedna 244 kusov rýb, 
z toho 183 kaprov.  
 Medzi najdôležitejšie činnosti rybárov z Obvodnej organizácie č. 3 
Ilava patrilo aj v roku 2012 zarybňovanie vôd v ich revírnom priestore.  
Celkovo nasadili do vôd obvodnej organizácie 5 500 kg kaprov, 150 kg šťúk, 
45 00 kusov podustvy, 100 kg pstruha potočného, 2-ročného 250 kg, 11 500 
kusov jednoročka a 50 kg amura.  
Zarybňovanie uskutočnili na štrkovisku Ilava, VN Tunežice, rameno Ladce, 
kanál úsek Ladce Ilava, kanál úsek Ilava – Dubnica nad Váhom, Váh Ladce – 
Bolešov, Dulov štrková, Podhradský potok, Porubský potok, Tovarský potok.  



1905 

Do činnosti členov Slovenského zväzu rybárov treba zarátať čistenie potokov 
a okolia vodných nádrží, organizačnú činnosť a najmä výchovu rybárskej 
mládeže v detských rybárskych krúžkoch.  
 Rybári Obvodnej organizácie v roku 2012 ulovili dovedna 4 462 kusov 
rýb o váhe 7 255 kg. Členovia organizácie z Ladiec ulovili najväčšie ryby: 
Ľuboš Turza kapra 13 kilogramového (na kanáli), Martin Podstránsky kapra 
8,5 kilogramového (na kanáli), Timotej Šedík sumca 108 cm dlhého a 10 
kilogramov vážiaceho. I ďalší rybári z Ladiec ulovili veľké kusy na kanáli, na 
ramene a v rybníku Tunežice.   
 
 

Matica slovenská 
 

Vo vedení miestnej organizácie Matice slovenskej nenastala v roku 2012 
zmena:  
 Mgr. Mária Letková, predsedníčka 

 členovia výboru:  Alena Suchárová 

  Anna Kacinová 

  Ľubica Šedíková 

  Viera Kováčová 

  Emília Mikušková 

  Daniel Koyš 

 
 V roku usporiadali iba jedno podujatie – novoročné posedenie členov 
s pohostením a vyhodnotením uplynulého roka 2011. 
   
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
 Na čele ZO Slovenského zväzu chovateľov v roku 2012 bol výbor 
s predsedom Antonom Haršánim. 
 V organizácii bolo 8 členov tak ako v roku 2011. Ani v tomto roku sa 
nepodarila snaha výboru rozšíriť počet členov najmä o mládež.  
 Členovia organizácie sa venovali základnému poslaniu chovateľského 
združenia, chovu čistokrvných zvierat. Väčšina členov ladčianskej 
organizácie sa venovala chovu čistokrvných králikov a to plemenu 
novozélandský biely, činčila veľká a belgický obor.  
 V októbri 2012 sa konala XVI. vážska súťažná výstava drobných 
zvierat v Beluši, na ktorej sa svojim chovom – štyrmi kusmi mladých králikov 
(novozélandský biely) zúčastnil Anton Haršáni. Ostatní členovia sa pre 
chorobu alebo pracovnú zaneprázdnenosť na výstave nezúčastnili.  
 Podľa požiadaviek občanov organizácia zabezpečila nákup 142 kusov 
kurčiat nosnicového plemena „Morávia“ a 125 jatočných moriakov. Po 
finančnej stránke činnosť zabezpečovali z prostriedkov získaných z prenájmu 
priestorov organizácie.  
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Klub seniorov  
Jednoty dôchodcov  

Slovenska  
 
 Nápaditá a pestrá činnosť zameraná na dôchodcov nenašla odozvu 
u občanov seniorského veku. Vedenie klubu pripravilo počas roka niekoľko 
zaujímavých akcií – besied, výletov, návštev podujatí za nízkej účasti, čo 
vedenie značne znechutilo a doviedlo klub prakticky k rozpadu.  
 V letnom období sa niektorí členovia zúčastnili na oblastných 
športových hrách seniorov v Novej Dubnici, kde Z. Maršovská získala tretie 
miesto v hode loptičkou na cieľ. Tejto akcii pomohla sponzorsky Považská 
cementáreň, a.s. , ktorá zakúpila tričká s logom klubu seniorov.  
 Vedúcou Klubu seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska bola v roku 
2012 Zlatica Baricová.  
 
 

Materské centrum 
MIMČO 

 
 Centrum malo svoje vyhradené priestory v budove Materskej školy. Na 
jeho činnosti sa podieľalo viacero rodičov. V priebehu roka robili menšie 
úpravy – výzdobu, hry a pod.. 
 Počas roka vyvíjali činnosť pre matky (prednášky, besedy) a pre deti 
(hry, karnevaly, tematické popoludnia, Mikulášsky večierok a pod.).  
 Navonok sa prejavili pri príležitosti výročia prvej známej písomnej 
zmienky o obci, keď tanečný súbor detí z MIMČO pod vedením Moniky 
Fuskovej prekvapil nápaditým a veľmi dobrým vystúpením. 
 
 

Poľovnícke združenie  
Bukovina 

 
 Poľovnícke združenie obhospodárovalo poľovný revír o rozlohe 2 680 
hektárov. Poľovná oblasť bola Strážovská hornatina a poľovná lokalita pre 
muflónov M 15. To znamenalo, že hlavnou zverou zostávala muflonia zver. 
V poslednom období však v revíri muflónov ubudlo a to veľmi rapídne. 
Príčinou bolo narušovanie zveri najmä hlukom.  
 Butkov bol pred rokmi zásobárňou muflónov, vyskytovali sa tu veľké 
čriedy, v minulom roku to boli iba jednotlivci.  
 Hluk spôsobujú najmä terénne motocykle a štvorkolky. Hoci sa 
Poľovnícke združenie s motorkármi dohodlo o lokalite, kde môžu jazdiť – 
motocyklisti to nerešpektovali.  
 Ďalší neduh, ktorý sa v roku 2012 ďalej rozmohol, boli prechádzky so 
psami a to aj voľne pobehujúcimi a naháňajúcimi zver.  
 Stav zveri v poľovnom revíre Bukovina Ladce v roku 2012 bol 
nasledovný: jelenia zver 21 kusov, muflónia zver 22 kusov, srnčia zver 64 
kusov, diviačia zver 16 kusov. V revíri sú aj zvýšené stavy danielov, peknej a 
pokojnej zveri, ale tiež vyžadujúcej pokoj.  
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Okrem raticovej zveri v revíri žili aj rys a divá mačka. Prechodne sa objavil aj 
medveď. 
 Organizácia PZ Bukovina mala 34 členov z Ladiec, Tunežíc, Podhoria 
a Hlože. Viedol ju výbor v zložení:  
Ján Prekop, predseda (Hloža) 
František Letko, podpredseda (Tunežice) 
Ján Bednárik, tajomník (Podhorie) 
Vladimír Češko, hospodár (Tunežice) 
Ľuboš Ľachký, pokladník (Podhorie) 
Ján Kukuliaš, strelecký referent (Beluša) 
Ivan Zbín, kynológ (Hloža) 
dozornú radu tvorili: Ján Mikuška, predseda a členovia Ladislav Habánek 
(Ladce), Stanislav Hlobik (Podhorie) 

 
 
 

 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Zeleň v obci 
 

 Starostlivosť o životné prostredie je každý rok náročnejšie na prácu 
i na finančné prostriedky. Nákladná je údržba zelene, potokov, ale najmä 
nakladanie s komunálnym odpadom.  
 V oblasti udržovania zelene išlo najmä o kosenie verejných 
priestranstiev, ošetrovanie drevín na sídliskách a na cintorínoch. Osobitná 
kapitola bola opäť starostlivosť o ladčiansky park, ktorý je v majetku rádu 
sestier, ktorý v roku 2012 neprejavil záujem o jeho udržovanie z finančných 
dôvodov. Obec nemôže do parku vkladať prostriedky, pretože nie je jej 
majetkom. Tento začarovaný kruh nevie nikto vyriešiť a tak park aj v roku 
2012 pomaly hynul. Podobne i s parkom susediaci kaštieľ naďalej podliehal 
skaze času a vandalov.  
 
 

Vodné toky 
 

 Vodné toky -  Lúčkovský potok a Slatinský potok sa v roku 2012 
mimoriadne zanášali bahnom, čo vytváralo podmienky na zarastanie 
trávovinami, vodnými rastlinami i kríkmi. Zapríčinil to najmä nedostatok vody 
a jeho slabý prúd. Slatinský potok bol viac mesiacov bez vody pre jeho 
čistenie na úseku po železnicou. Čistenie robil Slovenský vodohospodársky 
podnik – závod Nimnica. Potok bol odstavený až do polovice apríla i potom 
v letných mesiacoch mal nedostatok vody. Lúčkovský potok bol rovnako 
zanesený a zarastený. Na jeseň ho vyčistili mechanizmami (poskytla 
cementáreň). Komplikácie boli aj v čase výstavby podtoku pod železnicu pri 
stavbe modernizácie železnice. 
 Osobitným problémom pre mnohých občanov boli spodné vody, ktoré 
unikali v dôsledku dlhotrvajúceho sucha. V mnohých studniach sa stratila 
voda a obec musela zabezpečiť rozvoz pitnej vody (viď časť kroniky 
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„Pracovná skupina Obecného úradu“). Väčšina postihnutých občanov si 
studne prehĺbila, niektorí sa napojili na obecný vodovod.  
 
 

Komunálny odpad 
 

 V hospodárstve s komunálnym odpadom, jeho zberom a odvozom 
pomáhal v roku 2012 fungujúci zberný dvor, ktorý mala v starostlivosti 
referentka OÚ Ing. Ľ. Zahradníková a pracovníci pracovnej skupiny 
Obecného úradu, ktorí zber realizovali. 
 Niekoľko rokov plánované premiestnenie zberného dvora sa 
neuskutočnilo pre finančnú náročnosť jeho postavenia. 
 V roku 2012 sa zvýšil počet a váha komodít separovaného zberu 
a znížila sa váha zmesového a objemového odpadu. 
 V roku 2012 sa dosiahli tieto výsledky: 
triedený odpad: 
papier a lepenka   8,13 ton 
sklo   23,18 ton 
nebezpečný odpad  9,65 ton 
plasty    11,39 ton 
pneumatiky  2,99 ton 
železo   4,88 ton 
bioodpad   6,00 ton 
 
netriedený odpad: 
zmesový komunálny odpad 497,23 t 
objemný odpad  25,64 t 
 
 Finančne sa na likvidácii, odvoze odpadu podieľali občania a Obecný 
úrad zo svojho rozpočtu. Vybraná suma od občanov nestačila pokryť 
náklady. Od občanov sa vybralo 44 813 Eur a od podnikateľov 10 924 Eur.  
 Náklady boli: firma Pedersen 56 246 Eur, Unikomas Dubnica nad 
Váhom 1 840 Eur, PD Košeca 1 343 Eur, Gold Pack Beluša 421 Eur, 
ALTGAS Dubnica nad Váhom 102 Eur. 
 
 

Petícia 
občanov Tunežíc 

 
 Rozruch, najmä v časti obce Tunežice a v susednej obci – časť 
Nozdrovice priniesol zámer firmy DOPRASTAV, a.s. – asfalt, Banská 
Bystrica vybudovať v lome Tunežice výrobňu asfaltových zmesí.  
 Občania mali obavy z negatívneho pôsobenia na ovzdušie, vodu 
a najmä na zápach. Občania pripravili petíciu, ktorú podpísalo pomerne 
veľké množstvo občanov týchto častí Tunežíc a Nozdrovíc.  
 Starosta obce Ladce Ing. arch. Ján Remo navštívil Ministerstvo 
životného prostredia, kde tieto otázky konzultoval a dal stanovisko obce 
Ladce, v ktorom súhlasí so stanoviskom vyjadrenom v petícii.  
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 Dňa 2. augusta sa konalo v Dome kultúry zhromaždenie občanov, 
starostov oboch obcí, spracovateľov projektov, zástupcov Doprastavu, asfalt. 
Výsledok zhromaždenia po diskusii a vystúpení starostov obcí i zástupcov 
podnikov bol taký, že obe strany trvali na svojom: občania na škodlivosti 
projektu a zástupcovia podniku na tom, že plánovaná výroba bude spĺňať 
všetky – i hygienické normy a nebude škodiť životnému prostrediu. 
 Zástupcovia podniku ponúkli občanom ďalšiu prehliadku podobného 
podniku.  
 V závere roka Ministerstvo životného prostredia vydalo takéto 
záverečné zhodnotenie: „Na základe komplexného posúdenia vplyvov 
činnosti na životné prostredie v hodnotenom území považujeme navrhovaný 
variant za realizovateľný.“ 
 Spor o realizovanie výrobne bude mať pokračovanie aj v roku 2013. 
 
 
 

Vplyv Považskej cementárne, a.s. 
na životné prostredie 

 
 Stav ovzdušia v Ladcoch možno posudzovať iba podľa monitorovania 
v Považskej cementárni a to iba exhaláty, ktoré vypúšťa tento podnik zo 
svojich výrobných agregátov.  
 Do vplyvu na ovzdušie treba zarátať aj v roku 2012 exhaláty 
z púchovských podnikov (najmä gumární) a veľkej automobilovej prepravy po 
diaľnici a cesty cez obec.  
 Na všetky exhaláty vypúšťané cementárňou sú stanovené normy. 
V roku 2012 všetky boli dodržané – niektoré veľmi hlboko pod normu.  
 Pre pevný odpad bol udelený súhlas na sortiment a množstvo 
jednotlivých druhov. Tak napr. na horľavý odpad (palivo z odpadov) 7 900 
ton, opotrebované pneumatiky 3 981 ton, anorganické odpady 1 614 ton, kaly 
z čistenia odpadových vôd 457 ton atď.  
 V čistote vôd zaznamenali v roku 2012 vypustených 95 200 m3 vôd 
chladiacich, ktoré boli bez znečistenia a 4 100 m3 vyčistených splaškových 
vôd, s priemerným znečistením BSK5 14 mg/l, pričom povolená koncentrácia 
znečistenia je 20 mg/l.  
 Informácia je zo správy Považskej cementárne, a.s. Ladce, ktorú 
podali v súlade s ustanovením §-u 14 zákona číslo 171/1998 Z. z..  
 
 
 
 

ŠKOLSTVO V OBCI 
 

 Aj v roku 2012 (školský rok 2011/ 2012 a školský rok 2012/2013) boli 
v Ladcoch tri školy: Materská škola a Základná škola (starostlivosť 
o materiálne zabezpečenie Obecný úrad) a Odborné učilište internátne 
(starostlivosť Trenčiansky samosprávny kraj). 
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Materská škola 
 

 Materská škola v Ladcoch poskytovala deťom predškolského veku 
celodennú starostlivosť. Materiálnu stránku prevádzky školy zabezpečoval 
Obecný úrad a v niektorých prípadoch i sponzori, najmä Považská 
cementáreň, a.s.. Ani v tomto roku sa nepodarilo zabezpečiť rekonštrukciu 
budovy, ktorá bola dosť v zlom stave. Ide najmä o zateplenie, modernizáciu 
kúrenia a mnohé ďalšie stavebné úpravy.  
 Do Materskej školy bolo v štyroch triedach zaradených 86 detí vo veku 
od 2,5 roka do 7 rokov. Pre vstup do Základnej školy sa pripravovalo 28 detí.  
 Personálne obsadenie školy bolo podobné ako v roku 
predchádzajúcom: 
riaditeľka: Táňa Kukuliašová 
učiteľky: Irena Gajdošíková, Anna Grmanová, Andrea Kotrasová, Alena 

Kukučková, Jana Pikálková, Alena Svádová, Mgr. Gabriela 
Zahradníková. 

 
 V Materskej škole pracoval krúžok anglického jazyka (Mgr. Bohuslava 
Staňová), krúžok výtvarnej výchovy (Mgr. Marta Juríčková,  ZUŠ Košeca). 
 Z výchovných cieľov určených v pláne Materskej školy najviac 
pozornosti venovali ekologickej výchove, návykom pre kolektívne spolužitie, 
výtvarnej a hudobnej oblasti.  
 V ekologickej výchove – vzťahu k prírode usporiadali viacero podujatí 
v rámci kratších ale aj celodenných výletov.  
 Okrem podujatí bežných v každom školskom roku, v roku 2012 
pripravili pre staršie deti tzv. „Čarovnú noc v MŠ“. Iniciátorky akcie - učiteľky 
Irena Gajdošíková a Alena Svádová za pomoci ďalších učiteliek a niektorých 
rodičov pripravili pre deti večer a časť noci plnú rozprávkových bytostí, 
odvážnych činov a prekvapení.  
 Okrem týchto podujatí sa deti zúčastnili na kultúrnych podujatiach – 
bábkovom divadle, koncertoch, tematických akcií k Mikulášu, slávnosti Pod 
jedličkou a pod.  
 
 

Základná škola 
 

 Vedenie školy v školskom roku 2011/2012 a v školskom roku 
2012/2013 bolo rovnaké: 
riaditeľka školy: Mgr. Bronislava Majtánová 
zástupkyňa: PaedDr. Mária Hatoková 
výchovný poradca: Mgr. Tomáš Struňák 
vedúca školskej jedálne: Renáta Mikušková. 
 
 Na konci školského roka 2011/2012 bol stav žiakov 202. Z týchto 
žiakov 85 prospelo s vyznamenaním, 37 veľmi dobre, 76 prospelo a 6 žiakov 
neprospelo.  
 Niektoré podujatia v školskom roku 2011/2012 (v kalendárnom roku 
2012): 
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Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína bolo 20. marca. Zúčastnilo sa ho v I., 
II., II. kategórii 21 žiakov, čo bolo menej ako v predchádzajúcom ročníku 
(vysoká chorobnosť detí). Dňa 14. marca bolo testovanie deviatakov pod 
názvom Testovanie 9 – 2012. 19 žiakov – všetci deviataci sa podrobili testu 
z jazyka slovenského a z matematiky.  
Dňa 8. mája bolo na škole „Pilotné testovanie“ žiakov 8. ročníka zo 
slovenčiny a z matematiky. Zúčastnilo sa 24 žiakov.  
Dňa 22. apríla sa pedagógovia a žiaci Základnej školy zapojili do 
celosvetovej akcie Deň zeme. Učili sa poznávať stromy, ich význam pre 
človeka a zapojili sa do akcie „Vyčistime si Slovensko“.  
 Najatraktívnejšou akciou bol zájazd žiakov a učiteľov v rámci projektu 
COMENIUS do družobnej školy v poľskej Lodzi. Týždenný zájazd od 13. 
mája priniesol mnoho zážitkov z tohto mesta, ale i iných miest, ktoré 
navštívili, včítane Varšavy. V programe boli kultúrne podujatia, športové 
stretnutia, návštevy prírodných krás i múzeí. Partnerskou školou v rámci 
projektu COMENIUS je Szkola Podstawowa nr. 5 v Lodzi.  
 Žiaci sa zúčastňovali na viacerých športových súťažiach v rámci 
regiónu Ilava i kraja. Rovnako súťaží umeleckého smeru a Olympiád 
vyučovacích predmetov.  
 V školskom roku 2012/2013 v Základnej škole vyučovali (triednictvo 
a v zátvorke počet žiakov): 
1. Mgr. Erika Zahradníková (24) 
2. Mgr. Miroslava Bartáková (22) 
3. Mgr. Viera Ševčíková (19) 
4. Mgr. Jarmila Šelingová (16) 
5. Ing. Lenka Dideková (26) 
6. Ing. Katarína Šibíková (22) 
7. Mgr. Jana Štrbíková (12) 
7. Mgr. Šárka Adamcová (16) 
8. Mgr. Bronislava Majtánová (26) 
9. Mgr. Tomáš Struňák (25) 
 
 Bez triednictva boli v roku 2012 Ing. Martina Kozlíková, Ľudmila 
Tancerová, Mgr. Veronika Janošíková, Mgr. Marta Samašová.  
 Externý vyučujúci náboženstva Mgr. Marián Babjak.  
 Vychovávateľky v školskom klube boli Jarmila Gabková a Bc. Daniela 
Koňuchová.  
 V Základnej škole boli pre žiakov zriadené záujmové krúžky, ktorých 
vedúcimi boli väčšinou učitelia, iba strelecký krúžok viedol rodič Ján Fabo 
(reprezentant Slovenska a olympionik v streľbe z pištole). 
Krúžky: počítačový, redakčný, divadelný, tvorivá dielňa, environmentálny, 
anglického jazyka, mažoretky, tanečný, strelecký, kalkuláčik, šéfkuchári, 
pohybové hry, športový, budem vedieť pravopis, zábavná chémia, 
matematický a mladí kuchári. 
 Začiatkom októbra sa učitelia a žiaci zúčastnili na ďalšom partnerskom 
stretnutí v rámci projektu COMENIUS. Tento raz do Českej republiky – 
partnerskej školy vo Frenštáte pod Radhoštěm. Za tri dni stretnutia videli 
kultúrny program, navštívili automobilku Hyundai, vyviezli sa lanovkou na 
Radhošť.  
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 Dňa 26. októbra usporiadali v škole Deň školských knižníc, čo je 
medzinárodná akcia poriadaná od roku 1999. Podujatie bolo organizované 
ako súťaž medzi triedami pod názvom „Od rozprávky do rozprávky“.  
 V tom istom mesiaci uskutočnili pedagógovia a žiaci exkurziu do 
Múzea holokaustu v Osvienčime. Súčasne si prezreli aj blízku časť 
vyhladzovacieho tábora Brezinku.  
 V dňoch 14. a 15. novembra sa žiaci 2. stupňa Základnej školy 
zúčastnili na 6. ročníku medzinárodnej informatickej súťaže BOBOR. Žiaci 
Dorottya Filiačová a Adam Bielik sa umiestnili medzi 4 % z 20 000 
súťažiacich.  
 Z iniciatívy družiny v ZŠ sa škola podieľala na DNI NARCISOV – 
finančnej zbierke na podporu Ligy proti rakovine. Žiaci – dobrovoľníci 
zozbierali od občanov 536,20 Eur.  
 Po skončení štvorročného obdobia od 2. júna volili novú školskú 
radu. Volili 11 zástupcov, z toho 2 z radov učiteľov, 4 rodičia, 4 zástupcovia 
obecného zastupiteľstva a 1 zástupca zo správnych zamestnancov. Členmi 
rady sa stali: Ing. Lenka Dideková, Daniela Dolinková, Vladimír Chovanec, 
Ivana Klobučníková, Dominik Koštialik, Ing. Jaroslav Koyš, Jarmila Kútna, 
Gabriela Melicherová, Jozef Mihálik, Renáta Mikušková, Mgr. Jana 
Štrbíková.  
 V máji 2012 vstúpil do platnosti Prevádzkový poriadok multifunkčného 
ihriska, v ktorom sa určujú pravidlá využívania ihriska školou a inými 
užívateľmi.  
 
 

Odborné učilište  
internátne 

 
Vo vedení v roku 2012 nenastali nijaké zmeny. Ani počet žiakov sa 

podstatne nezmenil. Určitá obmena nastala v zložení odborných predmetov – 
profesií. Zmeny boli podmienené možnosťou umiestnenia sa na trhu práce 
po absolvovaní školy. Z týchto dôvodov sa prestal vyučovať odbor záhradník, 
kde sa prijímal minimum žiakov a úplne sa zrušil odbor krajčírka. Naopak, 
zvyšuje sa počet v odbore služby a domáce práce a v odbore kuchár.  

Záverečné skúšky v školskom roku 2011/2012 absolvovali učni 3. 
ročníka v dňoch 18. – 21. júna v odboroch: stavebná výroba – murárske 
práce, stavebné zámočníctvo, stolárska výroba, záhradníctvo, kvetinár, 
záhradník, sadovník a domáce práce, obchodná prevádzka – príprava jedál. 
Záverečné skúšky robilo spolu 35 žiakov. Slávnostné odovzdávanie 
výučných listov sa okrem vedenia školy zúčastnil starosta obce, ktorý - ako 
každoročne - odovzdal najlepším žiakom odmeny.  

Zo zaujímavých podujatí v školskom roku 2011/2012 vyberám: Deň 
otvorených dverí dňa 29. marca 2012. Vtedy boli záujemcom otvorené 
učebne a dielne. Žiaci jednotlivých učebných odborov prezentovali svoje 
pracovné činnosti a výrobky. V tento deň navštívili učilište aj rodičia 
a občania Ladiec. Dôležitá bola účasť žiakov špeciálnych základných škôl, 
ktorí mali záujem pokračovať v štúdiu na tomto učilišti.  

Predmetom pozornosti sú každoročne poriadané súťaže v jednotlivých 
odboroch pre školy z celého Slovenska. V roku 2012 sa usporiadali tieto 
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súťaže zručnosti: 27. marca 2012 bola v Ladcoch celoslovenská súťaž 
s medzinárodnou účasťou v učebnom odbore záhradník. Na súťaži sa 
zúčastnilo 6 družstiev zo Slovenska (Ladce, Tornaľa, Bratislava, Mojmírovce, 
Nová Ves nad Žitavou, Sološnica), štyri družstvá zo zahraničia (Waiblingen – 
Nemecko, Baja – Maďarsko, Kelč a Žamberk – Česká republika). Žiaci OUI 
Ladce získali prvé dve miesta v jednotlivcoch a prvé bolo aj družstvo Ladiec.  
Dňa 17. apríla 2012 boli žiaci Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch na 
súťaži zručnosti v odbore služby a domáce práce, ktorá sa konala v Poprade.  
19. apríla 2012 sa konala súťaž zručnosti v odbore kuchár, ktorú usporiadalo 
Odborné učilište v Kysuckom Novom Meste.  
17. apríla sa žiaci ladčianskeho učilišťa zúčastnili na súťaži v odbore 
stavebný zámočník v Sološnici.  
 Po skončení školského roka 2011/2012 sa zamestnanci Odborného 
učilišťa internátneho zúčastnili na poznávacom zájazde v Maďarsku.  
 
 Školský rok 2012/2013 sa slávnostne začal 3. septembra 2012. 
 Na školu nastúpilo 152 žiakov, z toho 84 chlapcov a 68 dievčat. 
Celkovo bolo v 1. ročníku 66, v 2. ročníku 57 a v 3. ročníku 20 učňov. Podľa 
profesií bolo 2. septembra 23 murárov, 12 maliarov, 15 stolárov, 16 
zámočníkov, 19 záhradníkov, 32 služby a domáce práce, 35 kuchárov 
(najviac žiakov). 
 V učilišti k tomuto dátumu pôsobilo 34 pedagogických pracovníkov 
(vyučovanie všeobecných a odborných predmetov). O chod školy sa staralo 
14 nepedagogických pracovníkov.  
 V školskom internáte bývalo 24 učňov, o ktorých sa starali 3 
vychovávatelia.  
 
 
 
 

KULTÚRNY 
 A SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT 

 
 Kultúrny a spoločenský život sa príliš nedostal cez priemernú úroveň 
roku 2011. Iba podujatia pri výročiach prvej písomnej zmienky v Ladcoch 
a Tunežiciach, tradičné Koyšove Ladce, stretnutia občanov na prelome 
rokov, dychovka Ladčanka prekročili obvyklý kvalitatívny rámec. Kvalitu si 
udržali Ladecké zvesti a práca obecnej knižnice.  
 Oživením bola aktivita rímsko-katolíckej fary poriadaním zájazdov 
a založením detskej speváckej skupiny. Pozoruhodná bola aj spoločensko-
kultúrna aktivita Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.  
 
    

14. ročník 
Koyšových Ladiec 

 
 Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej 
ľúbostnej poézie sa konala 19. októbra 2012 v Dome kultúry Ladce.  
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 Organizátormi boli Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, 
Jednota dôchodcov na Slovensku, Považské osvetové stredisko, Považská 
knižnica Považská Bystrica a obec Ladce.  
 Súťaže sa zúčastnilo 46 recitátorov v štyroch vekových kategóriách. 
 Recitátorov hodnotili porotcovia doc. Juraj Sarvaš, Mgr. Mária 
Schlosserová, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Beata Kvaššayová, PaedDr. 
Gejza Sádecký, CSc., Anton Baláž a Janka Poláková.  
Konečné umiestnenie:  
I. kategória 
1. Ivana Valenfelsová (ZŠ Považská Bystrica) 
2. Simona Šebeňová (Gymnázium Bánovce nad Bebravou) 
3. Helena Hasidlová (Gymnázium Nové Mesto nad Váhom) 
 
II. kategória  
1. Adam Bajo (ZUŠ Nová Dubnica) 
2. Peter Kováčik (Gymnázium Považská Bystrica) 
3. Michaela Chovancová (Gymnázium Považská Bystrica) 
 
Cenu Klubu priateľov poézie P. Koyša získala Anita Trnková z Gymnázia 
Púchov. 
Cenu starostu obce Ladce dostala Pavlína Ovádková (Piaristické gymnázium 
Trenčín). 
Cenu Považského osvetového strediska Adriana Šatková (Stredná umelecká 
škola Trenčín). 
Cenu za výber textu Mariána Kováčika Charlotte Ondriciová (Gymnázium 
Púchov). 
Ocenení recitátori I. a II. kategórie dostali diplom a vecné ceny, ktoré do 
súťaže venovali: obec Ladce, Považské osvetové stredisko, Ministerstvo 
školstva SR a Považská knižnica Považská Bystrica.  
 
III. kategória  
1. Dana Sobolová (Kysucké Nové Mesto) 
2. Anna Mišurová (Ružomberok) 
 
IV. kategória  
1. Dušan Danko (Nitra) 
2. Anton Orlík (Považská Bystrica) 
3. Jarmila Némethová (Dolný Kubín) 
 
Ocenení recitátori III. a IV. kategórie dostali diplom a vecné ceny, ktoré do 
súťaže venovali: obec Ladce, Slovenský spisovateľ a Považská knižnica 
Považská Bystrica.  
 
 Súťaži predchádzalo tradičné položenie kvetov k buste básnika 
Pavla Koyša jeho manželkou a starostom obce Ing. arch. Jánom Remom.  
 Samotné otvorenie s organizačnými pokynmi bolo vo veľkej sále 
Domu kultúry. Rovnako aj záver súťaže s udelením cien a celkovým 
hodnotením (doc. Juraj Sarvaš) sa konalo vo veľkej sále DK.  
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Oslavy v obci 
 

 Aj v roku 2012 sa v obci konali oslavy a spomienky, ktoré sa stali 
tradíciou. Niektoré z nich sa mimoriadne podarili (program a účasť občanov), 
niektoré už mnoho rokov majú malú účasť – Oslavy a pietna spomienka na 
zavraždených Ladčanov (apríl) spojená s pripomenutím výročia oslobodenia 
obce 20. apríla 1945 i Oslavy výročia SNP (august). 
 
 
Výročie prvej písomnej zmienky o obci 
Oslavy 540. výročia prvej písomnej zmienky o Ladcoch a 615. výročia 
o Tunežiciach obecné zastupiteľstvo rozhodlo poriadať spolu s hodovou 
oslavou Ladiec. Viacročné snahy pritiahnuť na stretnutia pred Kultúrny dom 
a teraz na novovytvorené pekné prostredie viac občanov sa podarili.  
 Oslava sa konala 22. júla a jej hlavným poriadateľom bola komisia 
obecného zastupiteľstva pre kultúru a šport. V programe vystúpili deti 
materského centra MIMČO, spevácka skupina dievčat z Visolaj, dychovka 
Ladčanka. Súčasťou boli aj vzdelávacie podujatia: výstava a premietanie 
obrazov z histórie Ladiec, výstava poľovníckych trofejí zvierat ulovených 
v ladčianskych horách a výstava živých domácich zvierat. Súčasťou bol 
nebývalý počet stánkov – zábavných aj predajných.  
 K vydarenému ovzdušiu a nesporne aj k účasti občanov prispela 
hasičská súťaž – III. ročník O putovný pohár Považskej cementárne na 
ihrisku TJ Tatran (podrobnejšie v časti zápisu kroniky: Dobrovoľný hasičský 
zbor). 
 
Hodové slávnosti 
Hodové slávnosti sa konali aj v miestnych častiach obce v Horných Ladcoch 
a Tunežiciach. V Horných Ladcoch sa hody začali 16. septembra dopoludnia 
posvätením kríža na novej ceste cez novovybudovaný podjazd. Nasledovala 
omša na Skalke za účinkovania dychovej hudby Ladčanka, podávanie gulášu 
a voľná zábava.  
 Podobne aj v Tunežiciach hodovali pri občerstvení a koncerte 
dychovky.  
  
Otvára sa máju brána 
1. mája 2012 na priestranstve pred Domom kultúry usporiadala komisia pre 
kultúru a šport obecného zastupiteľstva tradičné stretnutie občanov Otvára 
sa máju brána. Súčasťou bol rámcový kultúrny program, koncert dychovej 
hudby Ladčanka a podával sa poľovnícky guláš.  
 
Deň matiek 
Druhú májovú nedeľu privítala veľká sála Domu kultúry matky na tradičnom 
Dni matiek. Kultúrny program obstarali deti z Materskej školy a Základnej 
školy a spevácka skupina detí vedená manželmi Michalom Fuskom 
a Monikou Fuskovou. Hlavným organizátorom bol Zbor pre občianske 
záležitosti.     
 
 



1916 

Zbor pre občianske  
záležitosti 

 
 Zbor pre občianske záležitosti obecného zastupiteľstva pracoval 
v roku 2012 v zložení: 
 Anna Peterková, predsedníčka 
 Mária Liptáková 
 Ľubomíra Porubčanová, matrikárka   
 Irena Gajdošíková, výtvarníčka pamätnej knihy 
 
 Pri organizovaní podujatí účinkovali ďalší organizátori, recitátori, 
aktivistky pre návštevy jubilantov a súbory.  
 Hlavnou akciou roku 2012 bol Deň matiek a niektoré prijatia jubilantov 
v obradnej miestnosti Obecného úradu.  
 Aj v roku 2012 navštevovali členovia ZPOZ a jeho aktivisti jubilantov 
pri príležitosti 80, 85 a 90. narodenín a niektorých oslávencov strieborných 
a zlatých sobášov. Jubilantom odovzdali kyticu kvetov a dar Obecného 
úradu.  
 ZPOZ – matrikárka obce uverejňoval v každom čísle Ladeckých zvestí 
gratulácie k narodeniu detí v tom období a kondolencie k úmrtiu 
spoluobčanov.  
 V roku 2012 sa v Ladcoch konala obvodná súťaž v poriadaní obradov 
ZPOZ. Zúčastnili sa obce Dohňany (rozlúčka so školou), Streženice 
(jubileum občana), Udiča (k životnému jubileu). Všetky tri zbory postúpili na 
krajskú prehliadku a súťaž.  
 
 

Obecná knižnica 
 

 V roku 2012 nastala v obecnej knižnici personálna zmena. Odišla Eva 
Riecka a knihovníčkou sa stala Rudolfína Riecka. Zmenil sa čas 
vypožičiavania kníh na stredu od 15.00 do 18.00 hodiny. 
 Do knižného fondu pribudli iba knihy darované kníhkupectvom 
Považská Bystrica (za 104 Eur). 
 Poplatok na rok za dospelého čitateľa bol 1 euro, za deti do 15 rokov 
0,50 eura.  
 Výkony knižnice v roku 2012 boli: 160 čitateľov, čo je 6,4 % z počtu 
obyvateľov Ladiec. Z celkového počtu čitateľov bolo 109 dospelých a 51 detí 
do 15 rokov.  
 Dospelí čitatelia si vypožičali 657 kníh odbornej literatúry a 3 073 
krásnej. Deti 542 odbornej a 1390 krásnej literatúry.  
 
 

Ladecké zvesti 
 

 Ako po iné roky vyšlo 6 čísiel vo vopred stanovených termínoch. 
Ladecké zvesti vychádzali v náklade 800 čísiel v mesiacoch: február, apríl, 
jún, august, október, december. Pre finančné dôvody sa zmenšil rozsah na 6 
strán jedno číslo.  
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 Obsah a zameranie sa v roku 2012 nezmenil: zameral sa na 
najdôležitejšie otázky života obce, informovanosť a vysvetľovanie problémov, 
ktorých sa najmä v roku 2012 nahromadilo. 
 Redaktorom bol Branislav Lipták, grafika Matej Lipták, Ladecké zvesti 
vychádzali v reklamnej firme BEEL, s.r.o. , Púchov a tlačili ich tlačiarne 
ASSA, s.r.o., Púchov.  
 Ladecké zvesti sú osobitne archivované v redakcii.   
 
 

Obecná kronika 
 

 Kronikárom v roku 2012 bol Branislav Lipták. Píše sa pravidelne 
v rozsahu 70 – 80 strán. Naposledy bola prepísaná do počítača, vytlačená 
v troch exemplároch a zviazaná do roku 2008. Prepis sa najbližšie uskutoční 
v roku 2014, ak to finančné podmienky Obecného úradu dovolia.  
 Materiály z obecnej kroniky sa aj v roku 2012 využívali v osvetovej 
práci, najmä časti najstaršej histórie obce, udalosti z 2. svetovej vojny. 
Výňatky z kroniky si žiadali aj regionálni historici z iných obcí a miest. Najviac 
sa využívali časti histórie (pri okrúhlych výročiach) v Ladeckých zvestiach 
v rubrike „Z histórie obce“. Historické fakty zachytené v obecnej kronike sa 
využili aj pri oslave 540. výročia prvej zmienky o obci Ladce a 615. výročia 
prvej zmienky o Tunežiciach.  
 
 

Niektoré ostatné  
aktivity 

 
 Najviac k oživeniu pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach 
prispievali súbory a kultúrne zoskupenia Základnej školy, Materskej školy 
a novozaložený spevokol detí (rímsko-katolícka fara). Absolutórium v počte 
a kvalite vystúpení si aj v roku 2012 zaslúži dychová hudba Ladčanka.  
 Vo vzdelávacej, ale najmä spoločensko-kultúrnej oblasti, pripravili 
niekoľko podujatí Senior klub a Slovenský zväz zdravotne postihnutých.  
  
 V oblasti zábav bol počet podujatí nižší ako v roku 2011. Príčina je 
v malom záujme občanov o takéto podujatia. Výnimku v roku 2012 tvorili iba 
tradičný ples Združenia rodičov ZŠ, Katarínska zábava a fašiangové zvyky 
a zábava. Spoločenské stretnutia so zábavou poriadali členovia SZZP 
s pozvanými hosťami z družobných organizácií. 
  
 Dňa 31. decembra 2012 sa konalo stretnutie občanov – rozlúčka so 
starým rokom a privítanie nového roka. Vďaka sponzorom sa stretnutie 
konalo v strede Ladiec, Tunežíc i Horných Ladiec. Hrala Ladčanka 
a podávalo sa občerstvenie. Hlavnou atrakciou bol ohňostroj.   
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Dychová hudba 
Ladčanka 

 
 Dychová hudba Ladčanka v roku 2012 zaznamenala ďalší kvalitatívny 
pokrok. Je to zásluhou vedenia (kapelník L. Kvasnica), zvýšenia disciplíny 
a najmä pravidelných skúšok.  
 Bilancia za rok 2012 je, ako obvykle, bohatá. 
 Počas roka 2012 účinkovala na rôznych podujatiach v Ladcoch 
(fašiangy – koncertovanie po dedine, Otvára sa máju brána, oslavy 
oslobodenia obce, oslavy výročia SNP, hody v Ladcoch, Tunežiciach 
a Horných Ladcoch, stavbársky deň, stretnutie dôchodcov cementárne 
a ďalšie). Dychovka hrala na smútočných obradoch (v Ladcoch 24-krát, ale 
i v Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom, Skalke, Trenčianskej Závade, Bolešove, 
Borčiciach, Slávnici, Bohuniciach, Pruskom, Mikušovciach, Tuchyni, Ilave 
a Dulove). Významné účinkovanie bolo na Hudobnom lete v Beluši.  
 V roku 2012 hrala dychová hudba Ladčanka pod vedením Libora 
Kvasnicu a umeleckého vedúceho Jozefa Králika. 
Členovia: Vanko Jozef – krídlovka (Dubnica n/V), Letko Pavol – krídlovka 
(Ladce), Letko František – trúbka (Ladce), Jozef Králik – tenor (Nemšová), 
Martinák Augustín – barytón (Ladce), Kvasnica Libor – klarinet, spev (Ladce), 
Vrba Milan – klarinet (Ladce), Gašpar Jaroslav – klarinet, spev (Dubnica 
n/V), Mucina Ernest – trombón (Košeca), Illy Jozef – pozaun (Ladce), Vavrík 
Štefan – bas (Ladce), Češko Milan – bas (Ladce), Čemeš Jozef – bicie 
(Ladce), Kukuliaš Milan – bicie (Ladce), Kvasnicová Magda – spev (Ladce), 
Adamcová Anna, spev (Ladce).  
 Dychová hudba Ladčanka mala v roku 2012 plnú materiálnu podporu 
Obecného úradu.   
 
 
 

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 
 
 V roku 2012 sa náboženský život rozvíja prvýkrát v histórii Ladiec 
okolo vlastnej Rímsko-katolíckej fary. 
 Okrem náboženských úkonov (omše, krsty, pohreby, birmovka atď.) 
v kostolíku sv. Valentína, modlitebni v Tunežiciach a na oboch cintorínoch 
značnú pozornosť venoval administrátor Mgr. Marián Babjak pastoračnej 
činnosti. Bola to farská a školská katechéza, pastorácia detí a mládeže, 
rodín, seniorov, ale i správa budov a finančné zabezpečenie farnosti.  
 Jedna z hlavných úloh bola príprava výstavby nového kostola, ale 
i starostlivosť o jestvujúcu kaplnku sv. Valentína. Okrem toho snaha mať 
vlastné priestory pre stretnutie mimo sv. omše, katechéza birmovancov 
a prvoprijímajúcich, snúbencov, biblická škola, cirkevná hudba, liturgia. 
Starostlivosť o chorých a seniorov po duchovnej stránke i masmediálna 
činnosť, prezentácia farnosti navonok. 
 Na pomoc pri realizácii týchto neľahkých a náročných úloh sa na 
začiatku roka vytvorila Farská pastoračná rada.  
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Farská pastoračná 
rada 

 
 Pastoračná rada mala poradný hlas a riadila sa normami stanovenými 
diecéznym biskupom. Pastoračná rada pri ladčianskej fare má 13 členov. 
Okrem administrátora fary sú to: Jozef Daňo, RNDr. Peter Janešík, Miroslav 
Koyš, Mgr. Mária Faturová, Mgr. Janka Koštialiková, Jozef Chovanec, Juraj 
Košút, Ing. Marián Faturík, Bc. Ivan Fedor, Mária Letková, Jozef Rafko 
a MUDr. Roman Chovanec.  
 Z toho sa ustanovila aj farská ekonomická rada s členmi: Mgr. Marián 
Babjak, Jozef Chovanec, Ing. Marián Faturík, Miroslav Koyš, Mária Letková 
a Jozef Letko.   
 Obe tieto spoločenstvá boli počas roka 2012 fare veľmi nápomocné pri 
vytváraní farského spoločenstva.  
 
 

Príprava výstavby 
kostola 

 
 Príprava a samotná výstavba Rímsko-katolíckeho kostola Božieho 
milosrdenstva v Ladcoch v roku 2012 zapadla do obdobia finančnej 
a hospodárskej krízy, čo sa odzrkadlilo na jej prehodnotení.  
 Pôvodný architektonický návrh švajčiarskeho architekta bol 
rozpracovaný do ďalších stupňov projektovej prípravy, no investičný náklad 
tohto projektu prekračoval finančné možnosti nadácie AGAPA, ktorá bola 
hlavným grantom financovania stavby kostola.  
 Okrem toho boli aj názory, že pôvodný projekt bol predimenzovaný 
a náročný na prevádzkové náklady. Ako prijateľný návrh sa zdal teda kostol 
menší.  
 Bola vypísaná nová architektonická súťaž na návrh, ktorý by bol len 
pre slovenských architektov. Do súťaže vyzvali 16 architektov, z toho sa 
prihlásilo 9 architektov a kolektívov.  
 1. kolo súťaže sa uskutočnilo do 20. októbra 2012 a predložené 
projekty hodnotila komisia (porota) v tomto zložení: PhLic. Mgr. Marián 
Babjak, Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne, a.s. 
(AGAPA), Ing. arch. Ján Remo, starosta obce, Ing. Marián Faturík, prof. Ing. 
arch. Jozef Hlinický, PhD (Katolícka univerzita Ružomberok), Ing. arch. Ivan 
Kočan (AA SKA), prof. Ing. arch. Filip Trnkus, PhD, Ing. Július Vinický a Ing. 
arch. Marián Šovčík, Csc. (AA SK). Sekretárom bola Ing. arch. Beata 
Polomová, PhD. 
 Súťaž bola anonymná a do druhého kola vybrali štyri súťažné návrhy. 
Uzavrie sa vo februári 2013. 
 V júni 2012 sa urobili niektoré prípravné kroky na budúcom 
stavenisku. Asanovala sa budova bývalého obecného domu – budovy z roku 
1925. 
 Bola vyhlásená zbierka na finančnú podporu stavby kostola, najmä na 
zariadenie interiéru a úpravu okolia.   
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Detský spevokol 
 

 Pri fare od roku 2011 funguje detský spevokol pod názvom 
LABAMBINO (Ladčianske deti). V roku 2012 sa rozšíril na 20 detí. Vedú ho 
manželia Michal Fusko a Monika Fusková.  
 Schádzajú sa na nácvik v pastoračnej miestnosti fary každú sobotu. 
Každú nedeľu spievajú pri svätej omši o 10:30 hod. v kaplnke sv. Valentína.  
 
 

Zájazdy do Viedne 
 

 Prvý zájazd zorganizoval farár Mgr. Marián Babjak do Viedne v dňoch 
13. – 15. júla 2012 pre spevákov LABAMBINO. Reprezentovali farnosť pri sv. 
omši vo Farnosti Jedlesee, kde bol Mgr. Babjak kaplánom. Tu odslúžil omšu, 
ktorú spevom sprevádzal detský spevokol z Ladiec. Do Viedne cestovali 
vlakom.  
 Druhý zájazd sa uskutočnil 11. novembra autobusom do Viedne, do 
Farnosti Sv. Erharda. Aj tu spevokol LABAMBINO sprevádzal sv. omšu, ktorú 
celebroval miestny kňaz a Mgr. Babjak. Tu bola vyhlásená aj zbierka na 
výstavbu kostola, výnos bol 1 200 Eur.  
 
 

Birmovka 
 

 Dňa 7. júla 2012 sa konala v Ladcoch birmovka, na ktorú sa už od 
septembra 2011 pripravovalo 32 birmovancov. Traja z nich boli na birmovke 
v Košeci, teda v Ladcoch sa zúčastnilo 29.  
 Prvé sv. prijímanie bolo 20. mája 2012. Pripravených bolo 13 detí.  
 
 

Deň detí 
 

 Za pomoci sponzorov 1. júna 2012 zorganizovala fara na parkovisku 
pri fare Deň detí. Boli pripravené rôzne hry a súťaže, občerstvenie, ktoré 
pripravili matky a ďalšie zaujímavosti.  
 V posledný augustový víkend sa uskutočnil výlet do záhoria – na 
Klárku. Pri vatre, špekačkách a rôznych hrách strávili deti krásne odpoludnie.  
 
 

Posviacka kríža 
 

 Výstavba podjazdu pod železnicu si vyžiadala premiestnenie kríža na 
ceste – odbočke do Podhoria. Keďže bol kríž schátralý, padlo rozhodnutie, 
nahradiť ho novým. Firma DREVOPAL darovala červený smrek, p. František 
Bednárik kríž zhotovil a súčasne zrenovoval telo ukrižovaného a striešku nad 
krížom. Kruhový podstavec z monolitného betónu a osadenie kríža 
sponzorsky urobila firma STRABAK (zhotoviteľ podjazdu). 
 Mgr. Marián Babjak kríž posvätil 16. septembra 2012, v deň, keď 
oslavovali hody v Horných Ladcoch. V tento deň pri kaplnke Povýšenia kríža 
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v Horných Ladcoch celebroval sv. omšu, na ktorú pozval aj kazateľa vdp. 
Romana Seku z Belušských Slatín.  
 
 

Púť 
 

 Dňa 29. septembra 2012 zorganizoval Mgr. Babjak púť veriacich na 
horu Živčáková pri Turzovke. Zúčastnilo sa jej 45 veriacich z Ladiec 
a Tunežíc. Zúčastnili sa sv. omše, krížovej cesty, nabrali si vody z lurdského 
prameňa.  
 
 

Oslava farnosti 
 
 Dňa 29. decembra 2012 farská rada, obecné zastupiteľstvo 
a generálny riaditeľ Považskej cementárne, a.s. usporiadali oslavu 1. výročia 
založenia ladčianskej fary. Na parkovisku pred farou bol vystavený betlehem 
a konal sa koncert spevákov LABAMBINO a známeho speváka Roba Kazíka. 
Podávalo sa občerstvenie – kapustnica, klobásky, varené víno, zákusky. 
Zúčastnilo sa do 300 občanov.  
 
 

Farský občasník 
 

 Vyšli 2 čísla farského občasníka „U nás“, ktorý riadi a zhotovuje 
redakčná rada, v ktorej je redaktorkou Janette Šedová a ďalší mladí 
prispievatelia. Bolo to 8 strán farebnej tlače zo života farnosti, poučení, rád 
a zamyslení sa nad problémami života.  
 
 
 
 

SLOVENSKÁ POŠTA 
 
 V roku 2012 na Poštovom úrade v Ladcoch pracovali dve pracovníčky 
za priehradkami a 3 pracovníčky ako poštové doručovateľky. Vedúcou bola 
Mária Uríčková.  
 Za rok 2012 pošta doručila, resp. prijala 16 000 zásielok I. triedy, 
24 000 doporučených a približne 200 000 obyčajných listov. Spracovali aj 
okolo 3 000 kusov balíkov.  
 V roku 2012 došlo aj k výrazným zmenám vo vyplácaní dôchodkov 
cez osobné účty. Zmeny prijali dôchodcovia s rozpakmi, ale zvykli si, pretože 
im ich doručovateľka naďalej mohla nosiť.  
 Súčasťou pošty bola i Poštová banka s takými istými úlohami 
a možnosťami ako v roku minulom.  
 Naďalej sa na pošte predávali noviny, časopisy, rôzne suveníry a pod.   
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ŽELEZNICA SR 
 
 Dominantnou a charakteristickou činnosťou Železnice SR v Ladcoch 
bolo okrem dopravy jej modernizácia na dopravu s rýchlosťou 160 km/hod. 
Práce na rekonštrukcii boli ku koncu novembra 2012 prakticky ukončené. 
K tomuto termínu boli ukončené nasledovné objekty: 
 Občanmi najviac sledovaný podjazd pod železnicu do Podhoria, 
Považskej cementárne a Horných Ladiec a podchod pre peších 
v Tunežiciach.  
 Postavili sa nové výhybky a návestidlá riadené počítačovým 
systémom v novej dopravnej kancelárii. Osvetlenie stanice, staničný rozhlas, 
informačný systém na nástupištiach 1 a 2 i nové nástupištia v dĺžke 250 
metrov s mimoúrovňovým prístupom ku vlakom podchodom s výťahom pre 
imobilných cestujúcich.  
 Pre prácu v zime výhybky ohrievané elektricky – zapínanie riadi podľa 
poveternostných podmienok počítač. Stanicu vybavili protipožiarnym 
systémom ochrany a novým rádiovým systémom spojenia.  
Do predčasného užívania dali čakáreň pre cestujúcich, tiež vybavenú novým 
informačným systémom. Cez počítač je ovládané výpravcom aj koľajisko.  
 Čiastočne sa urobila úprava okolitého terénu a úplne sa dohotovila 
protihluková stena. 
(Výstavbe podjazdu pod železničnú trať sa venujem viac v časti „VÝSTAVBA 
OBCE“ tohto zápisu kroniky).  
 
 
 

 
OBCHOD A SLUŽBY 

 
Celkový stav 

  
 V poskytovaní obchodných a iných služieb občanom sa v roku 2012 
iba málo zmenilo. Najslabším článkom bol predaj potravín – nedostatočné 
priestory. Reálna nádej na zlepšenie nastala zámerom postaviť nové 
obchodné priestory, na čo sa v roku 2012 pripravili podmienky zmluvou 
a predajom pozemku stavebnej firme.  
 Zrušená bola betonárka Doprastavu Žilina, výpadky vo výrobe mal aj 
Lom v Tunežiciach, najmä v zimnom období. Znovu otvorili pohostinstvo 
U Emila v Tunežiciach. Kaderníctvo a kozmetika DENA sa presťahovalo do 
Domu kultúry, kde im pracovníci stavebnej skupiny Obecného úradu vytvorili 
prevádzkové priestory.  
 Okrem stálych predajní a prevádzok služieb dochádzali do obce rôzni 
predajcovia. Do vestibulu Domu kultúry predajcovia odevov, obuvi 
a domácich potrieb menej ako v roku 2011 – 41-krát (v predchádzajúcom 
roku 51-krát). Pravidelne, viackrát v týždni, prichádza predajca zeleniny 
Pavol Komárek, 1-krát predajcovia mäsa Falkonen, Badura a ďalší 
predajcovia rôzneho tovaru, najmä potravín, stromčekov, cukríkov.  
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Predajne potravín 
 

- Potraviny AMV (Matúška) 
- Potraviny a predaj mäsa – Klasik (Ing. Michal Staňo) 

          (Určitý druh potravín predávali aj v drogérii u A. Zábojníkovej) 
 
 

Pohostinstvá 
 

- Reštaurácia KOPYTO (Martin Adamec) 
- Bistro Veronika 
- Pohostinstvo Pod gaštanmi 
- Pohostinstvo U SABU (P. Jesenský) 
- Centrik (Peter Posluch) 
- U Rada (Radovan Hofstädter) 
- U Emila (Emil Kandráč) – Tunežice 

 
 

Iné predajne, výrobne 
 a služby 

 
- Drogéria (Amália Zábojníková) 
- Agrobon – záhradnícke potreby (Stanislav Bublavý) 
- Textil – galantéria (V. Daňo) 
- TINEA – kvetinárstvo (I. Remšíková) 
- Novinový stánok (Bresman) 
- Autoservis (František Strážnický) 
- Autoservis BIMETAL 
- Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
- NOVAPARKET (Barninec) 
- BLACHOTRAPEZ – plechy (Ján Lubarda – Poľsko) 
- DENA - kaderníctvo a kozmetika (Denisa Gregorová) 
- DREVOVÝROBA (Peter Chovanec) 

 
 
       Okrem uvedených výrobní ešte Kameňolom Tunežice a DREVOPAL 
(Róbert Jendrol) v osobitnej kapitole „Výrobné podniky“. 
 
 
 
 

POĽNOHOSPODÁRSTVO  
A LESNÉ HOSPODÁRSTVO 

 
Poľnohospodárske družstvo 

Košeca (farma Ladce) 
 

 Rok 2012 nebol pre poľnohospodárstvo priaznivý. Dlhotrvajúce sucho 
ovplyvnilo najmä rastlinnú výrobu, pretože trvalo najmä v čase, keď rastliny 
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potrebovali vlahu pre svoj rast. Nedostatok krmovín mal priamy vplyv na 
živočíšnu výrobu, najmä na jej ekonomiku.  
 Vedúcim farmy Ladce bol Vladimír Chovanec.  
  
Výsledky rastlinnej výroby v Ladcoch: 
pšenica ozimná (Kráčiny, Rúbanica, Za Váhom) 110 ha – 3,25 t/ha 
jačmeň jarný (Horekončie, Za priekopy, Záhumnie) 46 ha – 3,30 t/ha 
kukurica na siláž (Podlúčie, Dužiny, Nad cintorínom) 70 ha – 30 t/ha 
repka olejná (Rudinky, Mocovce) 35 ha – 2,8 t/ha 
cukrová repa (U brvna) 16 ha – 42 t/ha 
 
Na lúkach výroba sena pre dobytok. 
 
Na celom poľnohospodárskom družstve sa v roku 2012 odchovalo: 
170 dojníc (bez trhovej produkcie) 
150 teliec (chovaných do 3 mesiacov) 
65 jednoročných jalovíc 
25 dvojročných jalovíc 
80 kusov oviec (jarky, bahnice, barany). 
 
 

Lesné družstvo  
a Urbárske spoločenstvo  

v Ladcoch 
 
 Vedenie oboch spoločenstiev sa oproti roku 2011 nezmenilo. 
Predsedom bol Rudolf Hriadel.  
 V roku 2012 sa venovali ozdraveniu lesa, novej výsadbe a ťažbe 
kalamitného dreva. Rovnako venovali pozornosť ďalšiemu majetku a to 
budove (prenajatej obchodnej spoločnosti AMV) a ovocnému sadu.  
 V jarných mesiacoch sa rozbehli práce v lese. Rozmiestnili lapače na 
ochranu ihličnatých stromov proti kôrovcovi podkôrnemu, celkom 15 kusov. 
Počas roka postupne vyťažili stromy napadnuté kôrovcom a polomy po 
silných vetroch v Bukovine spolu 299,13 m3 dreva, ktoré predali za trhovú 
cenu.  
 Počas roka robili preriezku na poraste 166 a 20 v Bukovine, ktorá 
trvala 10 dní a vykonávalo ju 6 pracovníkov, ktorí odpracovali 312 hodín. 
Práce pokračovali vykášaním trávy v mladých porastoch, čistením lesa po 
ťažbe stromov a dosádzaním sadeníc, ktoré sa neprijali. Natierali sa 
stromčeky proti ohryzu zverou. 
 Počas 16 dní vykášania v Kamennej, Dielci, Pod bukovinou 
a v Bukovine sa zúčastnilo 18 pracovníkov, ktorí odpracovali 1 286 hodín.  
 V urbárskom dome (obchod AMV) sa v priebehu roka vyrovnala 
vstupná cesta a nádvorie za budovou.  
 Na jeseň sa brigádnici presunuli z lesa do ovocného sadu. Tu sa 
vyzbierali popadané jablká, poznášali na kopy, potom sa kosilo a vyrezávali 
sa suché konáre. Ovocie sa čiastočne predalo občanom na pálenie, zvyšok 
zobrali členovia Poľovníckeho združenia na kŕmenie zveri. O jablká 
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u občanov nebol veľký záujem, pretože v roku 2012 v celej obci bola bohatá 
úroda ovocia.  
 
 

Združenie urbárnikov  
a lesného družstva  

v Tunežiciach  
 

 Vedenie združenia v roku 2012: 
Vladimír Kvasnica, predseda 
Jozef Češko, podpredseda 
Ján Mikuška, hospodár 
Jozefína Kňažková, zapisovateľka 
členovia výboru: Jozef Mikuška, Miroslav Kvasnica, Ján Baška. 
 
 
 V roku 2012 vysádzali mladé stromčeky na lesných plochách po 
plánovanej ťažbe alebo ťažbe zapríčinenej kalamitou. Stromčeky obkášali 
a natierali proti ohryzu lesnou zverou a dosádzali ich tam, kde ich zver 
i napriek tomu zničila. Tak na miesta po ťažbe v Kališti vysadili 850 kusov 
stromčekov smreka obyčajného a po ťažbe nad Hrabníkmi 500 kusov toho 
istého druhu stromčekov. V mieste 4 roky staršej výsadby Nad Hájnikom 
dosadili 150 kusov smreka obyčajného na miesta, kde zver predchádzajúcu 
výsadbu úplne zničila.  
 Všetky tieto práce boli vykonané svojpomocne – potešila najviac účasť 
mládeže.  
 V tomto roku postihla združenie veterná kalamita, pri nej vyvrátilo 
alebo inak poškodilo 60 m3 lesného porastu. Kôrovcom napadnutý les 
predstavuje škodu a nútený výrub 27 m3 drevnej hmoty smreka obyčajného. 
Silné vetry a dažde zapríčinili aj vyvrátenie 20 m3 duba a buka. Výbor 
združenia zabezpečil včasné spracovanie a odpredaj tohto dreva.  
 Počas roka 2012 v značnej miere zamestnával výbor problém 
dlhotrvajúceho vlastníckeho sporu o pozemky. Členovia výboru boli 
zainteresovaní aj do petície proti zavedeniu výrobne asfaltových zmesí 
v Lome Tunežice.    
 
 
 

VÝROBNÉ PODNIKY 
 

 V obci sú štyri rozhodujúce výrobné podniky:  
Považská cementáreň, a.s. (založená v roku 1889) 
Kameňolom Tunežice (druhá polovica 18. storočia) 
Vodná elektráreň Ladce (1936) 
- riaditeľstvo privatizovanej firmy v Bratislave (resp. v Trenčíne) dalo zákaz 

akýchkoľvek informácií o Vodnej elektrárni, závode v Ladcoch. 
Drevopal, s.r.o., Ladce (1992) 
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DREVOPAL, s.r.o., Ladce 
(1992 – 2012) 

 
 Firma DREVOPAL, s.r.o. bola založená v roku 1992 Antonom 
Jendrolom st.. Vtedy zamestnávala iba troch ľudí. Firma sa postupne 
zväčšovala, získavala priestory, strojový park na spracovanie dreva 
a zákazníkov. V roku 1994 začali vyrábať rôzne komponenty do nábytku pre 
medzinárodnú firmu IKEA. V začiatku rozvoja firmy bola dôležitá aj 
spolupráca s Považskou cementárňou, a.s., pre ktorú opravovali europalety.  
 Firma v priebehu rokov menila názov, ktorým sa snažili vyjadriť 
výrobný program, sortiment výrobkov. Tak to od roku 1992 boli postupne: 
Drevostav, Slovpalet, atď. Od roku 2005 je to DREVOPAL, s.r.o. – súkromná 
firma, ktorej vlastníkom bol aj v roku 2012 Róbert Jendrol.  
 V roku 2012 DREVOPAL zamestnával 70 pracovníkov pracujúcich v 3 
zmenách. Tým sa stala firma druhým najväčším zamestnávateľom 
v Ladcoch.  
 Od roku 2005 sa firma neustále rozrastá. Získavajú nové priestory, 
budujú nové výrobne a sklady. Investície  smerujú aj do nákupu vyspelých 
strojno-technologických zariadení, čo umožňuje zvyšovať produktivitu práce 
a následne aj znižovať cenu výrobkov, najmä paliet. Súčasne sa skultúrnila 
a uľahčila práca, stala sa bezpečnejšou. Pre zamestnancov sa zlepšuje 
sociálne prostredie.  
 
Výroba paliet 
Spoločnosť DREVOPAL vyrába europalety prevažne zo suchého reziva. Je 
to vďaka šiestim sušiacim komorám, ktorých celková kapacita je viac ako 
31 500 m3 tepelne ošetreného reziva ročne. Dá sa z toho vyrobiť 680 000 
kusov paliet. Takéto palety možno vyvážať aj do štátov mimo Európskej únie.  
 Výroba sa postupne modernizovala a modernizovalo sa aj skladové 
hospodárstvo. Novovybudovaný sklad má kapacitu 50 000 paliet s piatimi 
nakladacími rampami. Všetky skladovacie priestory DREVOPAL-u dosiahli 
tak 1 500 m2.  
 Celkovo ročne vyrobili v podniku 750 000 paliet (prepočítané na 
europalety). Tieto výrobky odoberajú viac ako na 130 miestach v Európskej 
únii, v Rusku, USA a Číne.  
 K zákazníkovi sa palety dopravujú na kamiónoch, prípadne - ak sú 
vytvorené podmienky - po železnici, DREVOPAL má vytvorenú vlastnú 
nakladaciu rampu.  
 Materiál používaný na výrobu pochádza z vlastného porezu (60 %) 
a z nákupu hotového reziva (40 %). Sledujú pôvod drevnej hmoty, aby bol 
preukázaný jej pôvod, aby nebol z nelegálnej ťažby, prípadne nepochádzal 
z chránených území.  
 Spoločnosť sa zaoberá aj opravou poškodených paliet, na čo má 
všetky potrebné oprávnenia.  
 
Krovy DREVOPAL 
Krovy na strechy rodinných domov a iných stavieb začali vo firme vyrábať už 
v prvých rokoch existencie.  
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 Do výroby a inštalácie krovov vo firme zaviedli nové metódy včítane 
moderného softvéru, čo umožňuje veľkú presnosť výroby. Okrem toho 
použité technológie umožňujú vyrábať strešné konštrukcie omnoho 
rýchlejšie.  
 Rozhodujúcou je aj relatívne nízka cena, ktorú môže firma ponúknuť aj 
vďaka nákupu dreva vo veľkom množstve alebo použitím vlastných zásob.  
 Okrem styčníkových konštrukcií zabezpečujú aj dodávku a montáž 
klasických tesárskych viazaných krovov a konštrukcií a robia kompletné 
služby na kľúč.  
 
Palivá 
Ďalšími výrobkami z produkcie DREVOPAL-u boli a sú ekologické palivové 
komponenty, teda čisté prírodné palivo do všetkých druhov kotlov na tuhé 
palivo, biomasy, záhradných i interiérových krbov a kachlí.  
 Na predaj ponúkajú tri druhy lisovaných výrobkov: palety, brikety – 
valec, brikety – tehla.  
 V ponuke sú aj ďalšie druhy paliva: bukové polienka (surové alebo 
sušené). 
 
Zrubový obklad 
Vyrábajú ho z masívneho smreka alebo z borovice. Obklady sú vhodné na 
obloženie fasád, stavby altánkov, garáží a iných stavieb. Výrobky sú hrubé 
40 mm, široké 180 mm a o dĺžke 2 000, 2 500, 4 000 alebo 5 000 mm. 
 
Drevopal a obec Ladce 
Podnik DREVOPAL, s.r.o. v značnej miere prispel k zamestnanosti v obci 
Ladce. Vedenie spolupracuje s obcou – Obecným úradom. Firma sa 
v minulosti uviedla ako spolusponzor pri zveľaďovaní obce a pri rôznych 
spoločenských a kultúrnych podujatiach.  
 Dobré vzťahy prinášali úžitok obom stranám. Nech je tak aj 
v budúcnosti.     

 
 
 

Považská cementáreň, a.s. 
(2011 – 2012) 

 
 Za rok 2011 sa v stanovenom termíne nepodarilo kronikárovi zaopatriť 
podklady z Považskej cementárne, a.s., tak teraz v zápise 2012 uvádzam aj 
popis udalostí za rok 2011. 
  
Situácia v roku 2011 
Aj v roku 2011 prechádzalo slovenské stavebníctvo rokom dramatického 
poklesu stavebnej výroby. To zapríčinilo, že často jediným kritériom 
obchodného vzťahu sa stala najnižšia cena.  
 Napriek zložitej situácii v cementárni v roku 2011 zvýšili objem predaja 
a dosiahli tak vyšší obrat, ako v predchádzajúcom roku. Ziskovosť síce 
mierne poklesla, ale to bol len odraz stavu ekonomiky Slovenska a najmä 
vývoja na stavebnom trhu.  
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 V cementárni venovali veľké úsilie znižovaniu vstupných nákladov. 
Boli nútení spomaliť, resp. časovo rozložiť na dlhšie obdobie niektoré 
rozvojové programy.  
 Významným tromfom ladčianskej cementárne v snahe o stabilizáciu či 
zlepšenie pozície na trhu bola kvalita najvyšších značiek cementu.  
 K 31. decembru mala spoločnosť 16 akcionárov, ktorí vlastnili 338 368 
akcií. Základné imanie v celkovej hodnote 11 508 830 Eur tvoria akcie 
v nominálnej hodnote 34 Eur za jednu.  
 
Štatutárne orgány 
Predstavenstvo 
Ing. Anton Barcík, predseda predstavenstva 
 členovia:  Martin Gastinger 
 Ing. Ľubomír Martinka 
 Ing. Jozef Mikušinec 
 Franz Walner 
 Alois Weiherer  
 Ing. Mária Kebísková 
 Karl Gesl                             
 Ing. Pavel Martauz 
 Ing. Anton Malovec 
 
Výkonné vedenie: 
 Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
 Ing. Jozef Mikušinec, výrobno-technický riaditeľ 
 Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
 Ing. Pavel Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
 Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ 
 Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ 
 
Výroba a predaj 
Oproti predchádzajúcemu roku sa v dôsledku prebytku cementu na trhu, 
poklesu dopytu znížil objem predaja na domácom trhu. V roku 2011 predali 
cca 800 000 ton cementu, pričom výpadok z domáceho trhu nahradzoval 
vývoz do susedných krajín. Vyšší export sa však prejavil vo vyšších 
prepravných nákladoch.  
 Na nižšie objemy predaja na domácom trhu má vplyv aj ďalšie 
odsúvanie dostavby diaľnice na Slovensku. Na domácom trhu bol predaj 
cementu orientovaný najviac na spoločnosť Váhostav Žilina (diaľničný úsek 
Žilina – Hubová – Ivachnová). 
 Pokračujúca kríza v stavebníctve ako aj zhoršená situácia malých 
stavebných firiem sa prejavili aj na ďalšom znížení objemu predaja baleného 
cementu.  
 Príprava suroviny pre výpal slinku zaznamenala rovnomernosť, čoho 
výsledkom bola kvalita a zvýšenie objemu výroby o 20 % oproti roku 2010 – 
celkom 903 300 ton. Celkom vyrobili 585 000 ton slinku.  
 Celkom v roku 2011 Považská cementáreň, a.s. vyrobila 799 000 ton 
cementu.  
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 Expedícia cementu bola zabezpečovaná štandardne: autocisternami, 
RAJ vagónmi, paletovaním – baleným cementom.  
 
 
Financie, kvalita 
Medzi finančne najnáročnejšie akcie patrili výmena výpadového konca 
rotačnej pece, výmena časti stavby sušiaka suroviny, opravy mobílií v lome, 
oprava výmurovky rotačnej pece, výmenníka tepla, chladiča slinku, opravy 
vzduchových diel, oprava drviča SM1 a SM2 a výmena ponornej rúry na 
cyklóne C III.  
 Považská cementáreň si udržala povesť producenta kvalitného 
cementu a poskytovateľa environmentálnych služieb.  
 Počas roka 2011 boli dodržané všetky predpísané limitné hodnoty 
vypúšťaných emisií do ovzdušia a vôd. Merné emisie tuhých znečisťujúcich 
látok sa pohybujú na úrovni 12 % povoleného množstva a u plynných látok 
na úrovni 50 – 80 %.  
 O kvalite ladčianskych cementov svedčia aj uznania, ktoré dosiahli 
v roku 2011: 

- Ocenenie ministra hospodárstva SR „Výrobková inovácia“ – 
BIOLANOVA 

- Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatá medaila SLOVAKGOLD 
„Spoluspaľovanie spracovaných vedľajších živočíšnych produktov 
ekotechnológiou BIOTRIX“. 

 
 
Situácia v roku 2012 
Situácia v roku 2012 sa podobala situácii v roku 2011 najmä v ťažkostiach 
umiestniť výrobky na trhu, pretože ekonomické ťažkosti Slovenska sa 
prehĺbili a súbežne s tým rovnako aj ťažkosti stavebníctva.  
 Nezmenilo sa ani vedenie spoločnosti, teda predstavenstvo a výkonné 
vedenie.  
 Ekonomické výsledky oproti roku 2011 ovplyvnili najmä tieto 
skutočnosti: 
Mohutný nástup dlhodobej krízy, prehlbujúca sa recesia a následná revízia 
rozvojových projektov i vývoj kurzu stredoeurópskych mien.  
V roku 2012 sa zaznamenala vyššia výroba a predaj aj s ohľadom na 
sortimentné zloženie cementov.  
Vyššie prepravné vzdialenosti a tým zvýšené náklady na prepravu cementov.  
Výrazný vplyv na vývoj predajných cien zavinený nedostatkom až úplnou 
absenciou príležitostí v stavebníctve a prebytok výrobných kapacít.  
Prijaté úsporné opatrenia vo vnútri spoločnosti v oblasti nákladov a nových 
investícií, najmä v nákladoch na opravy a servis hlavných výrobných 
agregátov.  
Sem patrili aj niektoré finančné opatrenia ako pokles odpisov hmotného 
a nehmotného majetku, zníženie úverovej zaťaženosti a pokles úrokov.  
 
Vo výrobe a predaji 
dosiahla Považská cementáreň, a.s. takéto výsledky: 
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Výroba 817 000 ton (slinok 629 550 ton). V roku 2012 vyrobili o 2,25 % viac 
ako v roku 2011. 
Predaj 817 070 ton, čo je o 19 678 ton viac ako v roku 2011. 
Za január až december 2012 preinvestovali v Považskej cementárni, a.s. 
3 535 000 Eur.  
 
 

Doprastav, a.s. 
 Lom Tunežice 

 
 Ostatný zápis o činnosti Lomu Tunežice s historickým prierezom od 
polovice 18. storočia do roku 2005 je uvedený v zápise obecnej kroniky 
Ladiec za rok 2005 na stránkach 1620 – 1622. 
 Teraz uvádzam činnosť od roku 2006 až 2012. 
 
 V roku 2006 prešiel Lom Tunežice pod správu generálneho 
riaditeľstva Doprastav, a.s. vytvorením viacerých závodov ako dcérska 
spoločnosť.  
 Nový závod pod názvom PK DOPRASTAV, a.s. (Priemysel kameňa) 
so sídlom Kragujevacká 11, Žilina. Predsedom predstavenstva bol Ing. Milan 
Čerešňák.  
 Vedúcim lomu v Tunežiciach bol Marián Sládek až do odchodu na 
dôchodok. Po ňom (aj doteraz) jeho syn, bývalý vedúci štrkovne v Dubnici 
nad Váhom Marián Sládek ml.  
 V lome ostalo pracovať 18 zamestnancov plus 4 pracovníci 
mechanickej dopravy MDZ Zvolen, ktorí pracovali na základe zmluvy. 
Z domácich pracovníkov zostali Miroslav Šipka, majster lomu, Dušan Minárik, 
expedícia a Darina Letková.  
 Činnosť lomu sa po tie roky nezmenila. Zameriavala sa na požiadavky 
odberateľov, medzi ktorých patrili: 
Doprastav, a.s. dostavba diaľnice a privádzačov pri Považskej Bystrici 
a Sverepci.  
Začínajúca stavba modernizácie železníc počnúc od stavby Trenčianske 
Bohuslavice až po železničnú stanicu Beluša.  
Okolité firmy a jednotlivci.  
 V súčasnosti (2012) pracuje v lome 13 pracovníkov v turnusových 
cykloch, dochádzajúcich a ubytovaných v dome lomu. V zimnom období sú 
pracovníci prevažne doma na 60 % a sú pripravení nastúpiť do práce ihneď 
podľa potreby dopytu.  
 Hospodárska kríza a jej následky v stavebníctve ovplyvňovali aj 
činnosť Lomu Tunežice. Ale i tak lom patril za posledné roky medzi najlepšie 
v celom závode Doprastav, a.s., Žilina.  
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ÚVOD 
 

Kronikár obce Branislav Lipták, ktorý kroniku vedie od roku 1987 
zbieral podklady do tohto zápisu po celý rok 2013. Poznatky získaval aj 
z Ladeckých zvestí, spravodajcu miestnej samosprávy, z podkladov, ktoré 
mu poskytli organizácie, podniky, školy a Obecný úrad v Ladcoch. Fakty 
v tomto zápise sú overené, pravdivé, bez skresľujúcich komentárov.  

Demografický vývoj v obci bol za uplynulý rok stabilizovaný. Počet 
obyvateľov mierne stúpol, keď oproti roku 2012 bolo viacej narodených detí 
a menej úmrtí.  

V popredí záujmu obyvateľov boli aj v roku 2013 osobné otázky 
zamestnanosť, starostlivosť o rodinu – menej otázky verejné. O tie boli 
náznaky zlepšenia vo forme iniciatívy zdola.  

Podobná bola aj politická situácia, ktorú tiež možno porovnať s rokom 
2012. Ani teraz sme nezaznamenali nijaký zjavný politický pohyb napriek 
tomu, že sa konali voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja. V nich 
Ladčania prejavili väčšinovú sympatiu ľavicovému spektru politických strán.  

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadaniach riešilo problémy obce. 
Dominantnou otázkou bola otázka finančných prostriedkov, ťažké 
rozhodovania o otázke priorít vo vedení obce a otázky výstavby. Zasadania 
sa vo väčšine viedli v konštruktívnom duchu.  

Na štandardnej úrovni pracovali komisie obecného zastupiteľstva. 
Zaujímavé výsledky dosiahla komisia kultúry a športu, keď inovatívnym 
spôsobom pripravila celoobecné akcie s doteraz nebývalou návštevnosťou 
občanov.  

Pracovníci Obecného úradu na všetkých úsekoch dobre plnili svoje 
čoraz zložitejšie a náročnejšie úlohy v administratíve a organizačného 
charakteru.  

Vo výstavbe sa dosiahlo, že sa vyriešil desaťročia sledovaný zámer 
zlepšiť služby v obchode s potravinami získaním nových priestorov. Občania 
s uspokojením a uznaním prijali postavenie novej obchodnej budovy, ktorá 
umožnila pohodlný a kultúrny nákup. Ostatné služby občanom sa v podstate 
v roku 2013 nezmenili a sú v dostatočnom množstve. Ich rozširovanie je 
závislé na podnikateľoch.  
Z ostatných stavieb si pozornosť zaslúži najmä rozšírenie a úprava priestorov 
pri Materskej škole a začiatok revitalizácie jej budovy. Ďalšie, najmä 
údržbárske práce a menšie stavby realizovala hlavne pracovná skupina 
Obecného úradu.  
 Okrem výstavby sú niektoré otázky životného prostredia najviac 
závislé od financií. V roku 2013 sa z týchto dôvodov opäť nevyriešila otázka 
ladčianskych potokov, ich zarastania a zanášania. Rovnako sa nevyriešila 
otázka parku, o ktorý sa jeho majitelia nestarali a tak, ako kaštieľ, tiež v ich 
majetku, sa naďalej devastovali.  
 V tejto oblasti možno vyjadriť spokojnosť so zeleňou v obci, kde sa 
obec starala o stromy i o trávniky. Stav ovzdušia v obci sledovala Považská 
cementáreň, a.s. a to iba vypúšťané exhaláty z tohto podniku, ktoré boli 
všetky pod stanovené limity. Exhaláty okolo hlavnej cesty, vypúšťané najmä 
kamiónmi sa nezisťovali.  
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 Organizácie a spolky plnili svoje poslanie rôzne. Niektoré prekročili 
štandard z predchádzajúceho roka, iné, najmä málopočetné, pracovali pre 
malý okruh členov a neovplyvnili dianie v obci. Hasiči svojou účasťou na 
hasičskej olympiáde vo Francúzsku, kde reprezentovali Slovenskú republiku, 
preukázali dobrú organizovanosť a zápal pre svoju prácu. Rovnako sem 
možno zaradiť Telovýchovnú jednotu Tatran cementáreň Ladce, Slovenský 
zväz zdravotne postihnutých a Slovenský rybársky zväz. Všetky organizácie 
trápil spoločný problém - nedostatok financií, ktorý riešili najmä dotáciou 
z obce a sponzormi.  
 Materská škola a Základná škola patriace miestnej samospráve plnili 
svoje poslanie vo výchovno-vyučovacom procese a riadili sa platnými 
školskými programami. V Materskej škole bol tradične stabilizovaný káder 
učiteľov a rovnaká snaha bola aj v Základnej škole. Tretím školským 
subjektom bolo Odborné učilište internátne, ktoré bolo riadené Trenčianskym 
samosprávnym krajom. Všetky tri školy trpeli spoločným nedostatkom, 
menšími finančnými prostriedkami, ako by potrebovali.  
 V oblasti kultúry a spoločenského života bolo v roku 2013 badať určitý 
pokrok v záujme občanov, najmä mládeže o celoobecné kultúrne akcie. 
Iniciatíva vychádzala z komisie kultúry obecného zastupiteľstva, niektorých 
organizácií a združení, škôl a rímsko-katolíckej fary. Zložky tvoriace kultúru 
pracovali štandardne. Knižnica vykázala približne rovnaké výsledky v počte 
čitateľov a výpožičkách ako v roku 2012. Obdobne možno hovoriť o práci 
Zboru pre občianske záležitosti. Stabilizovala sa a kvalitatívne pokročila 
dychová hudba Ladčanka a svoju úlohu si plnil aj dvojmesačník miestnej 
samosprávy Ladecké zvesti.  
 V náboženskom živote sa pozornosť venovala výstavbe kostola. 
Rozhodujúcim krokom bolo schválenie architektonického projektu, ktorý 
vyšiel zo súťaže. V roku 2013 sa aktivizovala pastoračná činnosť, najmä 
podujatia pre mládež a verejnosť. Aktivisti pri nich používali zaujímavé 
a pútavé formy.  
 V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva dominantnú 
úlohu hrali Poľnohospodárske družstvo Košeca, farma Ladce a Lesné 
družstvá a urbárske spoločenstvá v Ladcoch a Tunežiciach. PD Košeca, 
farma Ladce bojovala s rovnakými problémami, ako celé slovenské 
poľnohospodárstvo. Úroda, pre nepriaznivé enormné suché počasie bola 
priemerná. Lesné družstvá sa venovali údržbe a skvalitňovaniu lesných plôch 
a v Ladcoch aj sadu. Riešili aj reorganizáciu spoločenstiev na právnu 
subjektivitu, doplnenie stanov a zásad hospodárenia.  
 Výrobné podniky Považská cementáreň, a.s., DREVOPAL, s.r.o. 
a Doprastav, a.s. plnili svoje úlohy úspešne, napriek ešte pretrvávajúcej 
hospodárskej kríze. O Vodnej elektrárni Ladce kronikár podklady už viac 
rokov nemohol získať.  
 Tento zápis bol ukončený a odovzdaný starostovi obce Ing. arch. 
Jánovi Removi 27. februára 2014. 

 
 
                                                                 Branislav  L i p t á k   
                                                                      kronikár obce 
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DEMOGRAFICKÉ 
ÚDAJE 

 
Demografický vývoj  

v roku 2013 
 

Počet obyvateľov sa v roku 2013 oproti predchádzajúcemu zmenil iba 
mierne. Narástol z 2 564 v roku 2012 na 2 587 v roku 2013.  

Z celkového počtu obyvateľov bolo 2 206 nad 15 rokov a 381 detí do 
15 rokov.  

Priemerný vek Ladčanov bol 39,55 roka, čo je viac ako v roku 2012 
(39,34). 

Podľa pohlavia bolo dospelých žien 1 091  a mužov 1 033. V roku 
2013 bolo v kategórii detí do 15 rokov 204 dievčat a 177 chlapcov. 
V kategórii mládež (od 15 do 18 rokov) bolo 38 dievčat a 44 chlapcov. Zmeny 
v stave obyvateľstva boli o niečo markantnejšie ako v roku 2012. Prírastok 
bol 69 a úbytok 49 občanov.  

Do prírastku treba zarátať aj narodené deti. Tých bolo celkom 28, 
z toho 13 chlapcov a 15 dievčat.  

V novonarodených deťoch mali rodičia z Ladiec Miriam a František 
Beňákovci v roku 2013 primát v okrese. Ich dcéra Nikola sa narodila 
v ilavskej pôrodnici prvá: 1. januára 2013 o 8:55 hodine.  

V roku 2013 v Ladcoch zomrelo 22 občanov, z čoho bolo 11 žien 
a rovnaký počet mužov.  

Priemerný vek zomrelých bol 74, čo je o dva roky viac ako v roku 
2012. 

Najstarší občania, ktorí v roku 2013 zomreli boli: Mária Pražienková 
(97), Valéria Faturíková (91), Anna Faturíková (89), František Podstránsky 
(87). Najmladší občan Stanislav Hofstädter (59 rokov), Viera Bublavá (61), 
Jozef Koštialik (62), Stanislav Bublavý (62), Anna Rindošová (62). 

 
 

Narodené deti 
 

Nikola Beňáková 
Gabriel Fábik 
Hana Kováčová 
Rebeka Rolínová 
Rebeka Fógelová 
Jakub Kobza 
Elizabeth Potschová 
Nataša Mrážiková 
Melánia Chaláňová 
Mária Vöröšová 
Karol Hučko 
Oliver Zajac 
Karolína Zajacová 
Emma Stachová 
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Kristína Varčeková 
Timotej Ďurmek 
Matej Ďurovec 
Dominik Hochel 
Vincent Kendrala 
Nikolaj Kendrala 
Jakub Kobela 
Dominik Šedík 
Jakub Pyšný 
Liana Behanová 
Nina Letková 
Ema Šotkovská 
Laura Binková 
Adrián Guzoň 

  
 

Zomreli (vek) 
 

 Karol Eliáš (83) 

 Jolana Ďurišová (81) 

 František Podstránsky (88) 

 Jozef Koštialik (62) 

 Marián Kováčík (63) 

 Ladislav Habánek (70) 

 Mária Habánková (85) 

 Margita Uríčková (77) 

 Stanislav Bublavý (62) 

 Mária Pražienková (97) 

 Stanislav Hofstädter (59) 

 Pavol Filo (83) 

 František Ištvánik (81) 

 Viera Faturíková (91) 

 Jozef Rindoš (66) 

 Anna Gavláková (65) 

 Stanislav Habánek (75) 

 Viera Bublavá (61) 

 Katarína Gajdošová (75) 

 Ladislav Nagy (72) 

 Anna Rindošová (62) 

 Anna Faturíková (89) 

 Jozef Kvasnica (74) 
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, 
OBECNÝ ÚRAD 

 
Zasadania  

obecného zastupiteľstva 
 

 V roku 2013 sa uskutočnilo celkom 9 zasadaní obecného 
zastupiteľstva s uspokojivou účasťou poslancov. Občania možnosť verejných 
zasadaní využívali len málo, takmer vôbec. Uspokojivá bola aktivita väčšiny 
poslancov pri prerokovávaní jednotlivých bodov programu zasadaní.  
Kladne treba hodnotiť organizačné úsilie poslancov za miestne časti Horné 
Ladce a Tunežice pri rôznych akciách poriadaných v ich volebnom rajóne.  
 Zloženie obecného zastupiteľstva sa počas roka 2013 nezmenilo.  
Okrem najdôležitejších bodov prerokovávaných na zasadnutiach, ktoré ďalej 
uvádzam, podával na každom zasadaní správu hlavný kontrolór obce 
a štvrťročne, prípadne podľa potreby, aj ekonóm Obecného úradu. Dôležitým 
bodom programu zasadaní boli postrehy a pripomienky poslancov, ktoré 
vyplynuli z ich styku s občanmi. 
 
 Prvé zasadanie sa konalo 31. januára 2013 za účasti všetkých 
poslancov a hlavného kontrolóra obce. Zastupiteľstvo schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Ladce o financovaní škôl a školských zariadení. 
Poslanci súhlasili s dlhodobým bezplatným prenájmom budovy č. 66 (kaplnka 
Tunežice) rímsko-katolíckemu farskému úradu. Potom obecné zastupiteľstvo 
súhlasilo s uzatvorením dodatku k Mandátnej zmluve z 13.12.2004 
o poskytovaní právnych služieb obce Ladce a JUDr. Eva Komrsková vo veci 
zastupovania v právnej veci žalobcu BK INVEST, s.r.o. proti žalovaným 
Adrián Bednárik Autosalón SEAT o zaplatenie 419 350 Eur.  
 Ďalšie zasadanie sa konalo 28. februára 2013. Na ňom poslanci prijali 
správu hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok 2012. Schválili VZN obce 
o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opravy nájomných bytov. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie nového služobného motorového 
vozidla typ Roomster v cene 11 000 Eur. Na záver rokovania schválili 
komisiu pre verejné obstarávanie v zložení: Daniela Hudecová, Ing. Peter 
Bračík, Marián Markuš, František Meliš, Dominik Koštialik. 
 14. marca 2013 sa poslanci opäť zaoberali Všeobecne záväzným 
nariadením o financovaní škôl a školských zariadení. Schválili tiež dotáciu 
1 600 Eur pre súkromné Centrum voľného času Nemšová. 
 Na zasadaní 24. apríla 2013 poslanci zamietli zámer rekonštrukcie 
verejného osvetlenia obce za tzv. LED svietidlá. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo preloženie hospodárskeho dvora obce do lokality pri Dome kultúry. 
Schválili aj zámer vyčistenia Slatinského potoka na úseku medzi železnicou 
a hlavnou cestou. Poslanci po prerokovaní schválili smernicu o verejnom 
zaobstarávaní a zoznam tovarov a služieb pre verejné zaobstarávanie 
formou zákazky s nízkou hodnotou. 
Na zasadaní obecného zastupiteľstva 13. júna 2013 schválili záverečný účet 
obce za rok 2012 a súčasne rozdelili prebytok vo výške 36 615 Eur takto: 
tvorba rezervného fondu 3 662 Eur a kapitálový účet obce 32 953 Eur.  
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Poslanci jednomyseľne schválili výstavbu murovaného plota okolo zberového 
dvora. Schválili aj zámer výstavby murovaného plota okolo Materskej školy. 
Súhlasili s dlhodobým prenájmom pozemku v Materskej škole na výstavbu 
nového detského ihriska. Žiadateľom je materské centrum v Ladcoch 
MIMČO. 
 Ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva bolo 3. júla 2013. 
V súvislosti s výstavbou kanalizácie a vodovodu v obci sa niektoré firmy 
obrátili na Obecný úrad so žiadosťou o umožnenie uloženia výkopového 
materiálu. Obec určila cenu 50 % ceny uloženia jednej tony na verejnej 
skládke. Poslanci schválili dopracovanie realizačnej dokumentácie pre 
odkanalizovanie Ladiec. Išlo o nové obytné zóny a časti obce, ktoré 
v základnej dokumentácii neboli zahrnuté (schválili menovite). 
 Na zasadaní dňa 26. septembra 2013 zrušili VZN z roku 2006 
o chove, vodení, držaní psov na území obce i uznesenie z roku 2007 – Štatút 
obce Ladce. Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo niektoré dotácie: 1 000 
Eur na oslavu výročia DHZ, 500 Eur na projekt zníženia energetickej 
náročnosti Materskej školy, 29 Eur na žiaka, ktorý navštevuje Centrum 
voľného času mimo Ladiec.  
 Poslanci obecného zastupiteľstva sa zišli 28. novembra 2013 
a schválili nového hlavného kontrolóra obce, ktorým sa stala na základe 
výberového konania Ing. Miroslava Prekopová, obyvateľka Novej Dubnice. 
Poslanci boli toho názoru, že Územný plán obce z roku 2005 naďalej 
vyhovuje a postačuje pre obec. Poslanci súhlasili s vybudovaním 
prístupových komunikácií a parkovísk k budúcemu kostolu – všetko bez 
nároku na refundáciu nákladov od vlastníka pozemkov.  
 Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2013 bolo dňa 
16. decembra 2013. Nová kontrolórka obce Ing. M. Prekopová na ňom 
predložila plán práce HK na 1. polrok 2014. Poslanci jednomyseľne zamietli 
návrh na bezodplatný prevod vyvolanej investície do majetku obce „Most SO 
211-00, Tunežice ponad diaľnicu“, ktorý predložila Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s.. Na dodatočné projektové práce v súvislosti s dopracovaním 
schválili poslanci sumu vo výške 1 806 Eur.  
 Poslanci schválili aj Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych 
daniach na území Ladiec. Súhlasili aj s predloženým rozpočtom obce na rok 
2014 a Programovým rozpočtom obce na rok 2014, ktoré boli na diskusiu 
predložené na novembrovom zasadaní a zverejnené boli na úradných 
tabuliach predpísaných 15 dní.  
 
 

Komisie 
obecného zastupiteľstva 

 
 V roku 2013 pracovali tie isté komisie obecného zastupiteľstva ako 
poradné orgány: komisia finančná a likvidačná, sociálno-zdravotná, pre 
kultúru a šport, ochrany verejného poriadku, komisia pre časť Tunežice, 
komisia pre Horné Ladce.  
 Členstvo v jednotlivých komisiách sa oproti roku 2012 nezmenilo.  
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Personálne obsadenie  
Obecného úradu 

 
 
F u n k c i o n á r i:  
Ing. arch. Ján Remo, starosta 
Ing. Peter Bračík, zástupca starostu 
Ing. Daniela Kalusová, hlavný kontrolór obce 
 
16. decembra 2013 pre nové volebné obdobie bola ustanovená ako 
kontrolórka obce Ing. Miroslava Prekopová. 
 
R e f e r e n t i: 
Ľubomíra Porubčanová 
sekretariát, matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva, stavebné konania 
Ing. Alena Černotová 
ekonómia, mzdy, financie 
Bc. Slávka Suranová 
evidencia majetku, školstvo, správa 16-bytovej jednotky 
Alena Suchárová 
správa daní a poplatkov 
Ľubica Šedíková 
cintoríny, ochrana životného prostredia, civilná obrana, archív 
Ing. Ľubica Zahradníková 
sociálne veci a kuratela, odpadové hospodárstvo 
 
 

Služby obyvateľstvu 
 
 Pri Obecnom úrade aj v roku 2013 pôsobila pracovná skupina 
určená pre stavebné práce, opravy, údržbu a upratovanie. (Podrobne v časti 
VÝSTAVBA OBCE tohto zápisu kroniky.) 
 Bezplatnú právnu pomoc občanom Ladiec počas roka 2013 
poskytovalo občianske združenie „Právnici blízko k Vám“. Poskytovali právnu 
pomoc a poradenstvo občanom vo všetkých oblastiach práva, predovšetkým 
v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, 
trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva a pod.  
 Ústredie Slovenského červeného kríža poverilo starostu obce, aby 
odovzdal vynikajúcim darcom krvi Janskeho plakety. Stalo sa tak 24. júla 
2013 v obradnej miestnosti Obecného úradu, kde za mnohonásobné 
darovanie krvi prevzali striebornú Jánskeho plaketu Miroslav Koyš 
a bronzové plakety Jozefína Blažíčková a Pavol Marko.  

 
 

Dane a poplatky  
 

 Platenie daní z nehnuteľností v obci, teda z pozemkov, stavieb a bytov 
prebiehalo v roku 2013 uspokojivo. Drvivá väčšina poplatníkov si túto 
povinnosť plnila v plnej výške a načas. Dlžníci sa grupovali najmä z radov 
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podnikateľov, ktorých postihol bankrot. Pozemkovú daň a daň za stavby 
nezaplatilo ani Poľnohospodárske družstvo Košeca.  
 Štatistický prehľad hovorí, že v roku 2013 bolo v Ladcoch celkom 
1 064 daňovníkov, z toho z vlastnej obce 849 a z cudzej obce 215. Fyzických 
osôb bolo 1 027 a právnických osôb 37. 
 
Vyrubená daň celkom bola  99 829,97 Eur 
z toho daň za pozemky  24 327,67 Eur 
  za stavby  73 751,99 Eur 
 za byty  1 753,66 Eur  
 
 Po rôznych úpravách v zmysle zákona bolo v roku 2013 prevedené do 
evidencie 1 013 daňovníkov, teda do evidencie sa nepreviedlo 51 
daňovníkov.  
Potom bol predpis dane  99 776,33 Eur 
zaplatené bolo  96 323,43 Eur 
 
Rozdiel ku dňu splatnosti bol 10 352 Eur. Dlžníci boli podnikatelia 8 995 Eur 
a občania (fyzické osoby) 1 357 Eur.  
 
 
 

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA  
OBCE 

   
 Rok 2013 bol v znamení niektorých stavieb, ktoré boli v obci 
očakávané a nanajvýš potrebné. Vyriešila sa otázka lepšieho predaja 
potravín postavením novej obchodnej budovy. Rovnako sa do pokročilého 
štádia dostala dávnejšie projektovaná cesta z Hviezdoslavovej ulice na 
Štúrovú a pritom začali budovať nové oplotenie Materskej školy. Pri 
údržbárskych prácach sa najviac uplatnila pracovná skupina Obecného 
úradu.  
 Osobitnou otázkou bola výstavba kanalizácie a vodovodu, kde sa 
nesplnili plánované predpoklady v rozsahu prác.  
 
 

Predajňa potravín 
 

 Dňa 17. januára 2013 bola na Obecnom úrade podpísaná zmluva 
o predaji pozemku. Obec odpredala pod výstavbu obchodu 542 m2 za cenu 
9 570 Eur. Vlastnícke právo získala firma LODEN s.r.o., Košecké Podhradie, 
ktorej konateľom je Jozef Ondlevec.  
 Po odprataní pozemku od stromov a budovy stodoly v letných 
mesiacoch sa začalo stavať. Stavba rýchlo pokračovala až do ukončenia 
začiatkom októbra. Pracovná skupina Obecného úradu vtedy budovala 
prístupové chodníky, ktorých betonáž dokončila firma Š. Kútneho.  
 Pôvodný zámer postaviť predajňu mäsa sa neuskutočnil pre nezáujem 
potencionálnych nájomcov budovy.  
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Niektoré technické údaje: 
zastavaná plocha 336,0 m2 

úžitková plocha  297,8 m2 

obstavaný priestor  1 460,0 m3 

výška objektu 3,8 m 

architektúra: Ing. Dagmar Fuková 

 Otvorenie predajne sa konalo 17. októbra 2013 o 06:00 hodine ráno. 
Prenajímateľom predajne sa stal majiteľ firmy AMV Žilina Matuška Mikuláš 
zo Žiliny, ten istý, ktorý vlastní aj druhý obchod s potravinami v Ladcoch 
(budova urbárnikov). Na prvý predajný deň pripravili zlosovanie bločkov nad 
15 Eur dotované hodnotnými cenami.  
 
 

Nová cesta 
 

 Vybudovanie novej cesty okolo Materskej školy nadväzovalo na práce, 
ktoré pracovníci skupiny Obecného úradu vykonali, keď zbúrali dva staré 
rodinné domy medzi Hviezdoslavovou ulicou a Ulicou Ľudovíta Štúra 
smerom k budove 16-bytového nájomného domu a novostavanej ulice Za 
kaštieľom. Súčasťou stavby je nové oplotenie Materskej školy, ktorého časť 
sa realizovala už v roku 2013. Súčasne sa získalo parkovisko asi pre 10 áut.  
 Práce v roku 2013 vykonávala firma Štefana Kútneho z Ladiec.  
 
 

Výstavba kanalizácie 
a vodovodu 

 
 Najsledovanejšou stavbou v roku 2013 malo byť odkanalizovanie 
a rozšírenie siete vodovodu v obci a napojenie kanalizačného systému na 
regionálny systém Ladce – Dubnica nad Váhom. Nasvedčoval tomu aj 
začiatok. Už 12. decembra 2012 sa v Dubnici nad Váhom konalo slávnostné 
otvorenie stavby vodovodu a odkanalizovania Ladiec, Košece, Ilavy, Dubnice 
nad Váhom. Veľkosť stavby je vidieť z týchto parametrov: dĺžka 
novovybudovaných kanalizačných sietí 47 600 metrov, na ktoré sa má 
pripojiť viac ako 6 000 obyvateľov. Novovybudovaných vodovodných 
rozvodov má byť 13 891 metrov pre 3 222 obyvateľov.  
  
 Generálny riaditeľ VÁHOSTAVU – SK, a.s. (hlavný dodávateľ stavby) 
dal prísľub na dokončenie stavby do konca roka 2015. 
  
 Priebeh prác v roku 2013 však tomu nenasvedčoval. Urobili sa 
niektoré práce  a rozhodnutia o doplnení dokumentácie a začali výkopové 
práce menšieho rozsahu v priestore Horných Ladiec.  
  
 Kronikár nemal možnosť získať informáciu o príčinách tejto stavebnej 
stagnácie.  
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Pracovná skupina 
Obecného úradu 

 
 Pracovná skupina Obecného úradu v Ladcoch začala v roku 2013 
prácu so 7 mužmi a 2 ženami. Na konci roka v skupine bolo o 1 muža menej.  
 V zimných mesiacoch sa zamerali na odhŕňanie snehu mechanizmami 
i ručne na chodníkoch, verejných priestranstvách, cintorínoch a inde.  
 Jedna z dôležitých prác bola udržovanie chodu zberného dvora, 
manipulácia s komoditami ako železo, sklo, plasty, drevný odpad. Do ich 
kompetencie patrili aj zbery triedeného odpadu, ich zvoz. V roku 2013 to bolo 
asi 100 ton. V máji sa začali na zbernom dvore práce na jeho oplotení od 
súkromných záhrad. V jesenných mesiacoch realizovali samotné oplotenie 
v dĺžke 53 metrov.  
 V roku 2013 pokračovali práce na rekonštrukcii sály bývalého kina. 
Ukončili sa práce odpratávacieho charakteru.  
 Pri výstavbe nového obchodu s potravinami pracovná skupina 
pripravovala stavenisko, odstránila plot, strechu na humne, odvážali 
nepotrebné materiály. V čase pred dokončením budovy budovali chodník – 
prístupové cesty do obchodu.  
 V Dome kultúry, vo veľkej sále, odstránili vodou znehodnotené parkety 
a položili novú dlažbu.  
 Od mája do októbra sa starali o obecnú zeleň, kosili trávniky, cintoríny, 
ihriská. Upravili parkovisko na pošte a priebežne opravovali najväčšie výtlky 
na obecných cestách.  
 Veľa prác vykonali pri údržbe, opravách a menších i väčších 
rekonštrukciách Materskej i Základnej školy. Boli to opravy striech, dláždenie 
podláh v triede, nátery a ďalšie práce.  
 Z menších prác treba spomenúť pomoc občanom rôznymi službami, 
najmä odvozom materiálu. Pracovníci pomáhali zabezpečovať všetky verejné 
podujatia pre občanov, včítane ohňostroja na konci roka.  
 
 

Výmena okien na budove 
Materskej školy 

 
 Už viac rokov sa Obecný úrad snaží o rekonštrukciu Materskej školy, 
ktorá by pomohla šetriť na tepelných energiách. Jedným zo stavebných 
zásahov je výmena okien za modernejšie. Čiastočne sa to v roku 2013 
podarilo vďaka dotácii z Úradu vlády vo výške 12 000 Eur. To však 
i s čiastočným prispením Obecného úradu stačilo iba na výmenu okien iba na 
jednom pavilóne.  
 Výmena sa robila začiatkom decembra, pretože peniaze sa museli 
vyčerpať do konca roka 2013. Okná sa vymieňali počas prevádzky Materskej 
školy, takže sa obmedzilo vyučovanie.  
 Súčasne sa pripravovala projektová dokumentácia energetickej 
optimalizácie celej budovy Materskej školy.  
 Okná vyrobila, dodala a montovala firma ELASTIK, s.r.o., Ilava a na 
niektorých ďalších prácach sa podieľala aj stavebná pracovná skupina 
Obecného úradu.  
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 Súčasne Obecný úrad a materské centrum MIMČO vyzvalo cestou 
Ladeckých zvestí občanov Ladiec, aby na ďalšiu rekonštrukciu prispeli 
poukázaním 2 % zo svojich daní z príjmu.  
 
 
 

POLITICKÝ ŽIVOT A VOĽBY 
 

Politické strany a hnutia 
 

 Politické strany a hnutia, ktoré sme v obci oficiálne evidovali boli: 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, SMER – Sociálna 
demokracia, Komunistická strana Slovenska a Slovenská národná strana boli 
značne pasívne. Ani novembrové voľby a predvolebná kampaň na predsedu 
a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja nepriniesli podstatné 
oživenie.  
 V Ladcoch mala viacero priaznivcov aj strana Kresťansko-
demokratické hnutie. Nemala však stabilnú organizáciu a vedenie (výbor). Jej 
priaznivci sa prejavili najmä pri posledných parlamentných voľbách v roku 
2012.     
 
 

Ľudová strana –  
Hnutie za demokratické Slovensko 

 
 Aktivita tohto hnutia klesla súbežne s poklesom v celoštátnom 
meradle. Za činnosť na verejnosti možno pokladať spoluprácu pri 
organizovaní slávnosti pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda 
na naše územie.  
  
Výbor – vedenie sa oproti roku 2012 nezmenilo: 
 Ing. arch. Ján Remo, predseda 

 Ing. Miroslav Zahradník, podpredseda 

 Ing. Ľubomíra Zahradníková, tajomníčka 

 členovia výboru: Bohumil Kvasnica, Alena Beňáková 

 
 

SMER – sociálna demokracia 
 

 Klub tejto strany bol v roku 2013 riadený oblastným výborom v Ilave 
a miestnym vedením v Ladcoch. Ani v tejto strane sa vedenie nezmenilo. Na 
čele bol Bc. Ivan Fedor. Strana – jej smerovanie vo vláde malo najviac 
sympatií medzi obyvateľstvom.  
  
 Pred voľbami kandidát na predsedu TSK poslanec Ing. Jaroslav 
Baška organizoval akciu TOUR DE BAŠKA – cyklistickú 25-etapovú jazdu po 
Trenčianskom kraji. Jazda kandidáta na predsedu a jeho stúpencov zostala 
v Ladcoch takmer nepovšimnutá. Pred voľbami kandidáti na poslancov do 
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TSK využili stretnutie dôchodcov v ladčianskom kultúrnom dome na 
predstavenie sa a príhovor Ing. J. Bašku. Okrem toho strana SMER – 
sociálna demokracia inštalovala v obci veľkoplošné fotografie kandidátov na 
poslancov.  
 
 

Komunistická strana 
Slovenska 

 
 Predsedom bol Pavol Fatura. Vo výbore Ing. Karol Horký a hospodár 
Anton Haršáni. Málopočetná organizácia podobne ako ostatné politické 
subjekty nebola navonok aktívna. Sympatizantov mala medzi staršou 
generáciou. Tí sledovali smer politiky cestou jediného komunistického 
časopisu KROKY. 
 
 

Slovenská národná 
strana 

 
 Strana podliehala v roku 2013 radikálnym zmenám v ústrednom 
vedení i v programovom smerovaní. Malo to vplyv aj na názory členstva, 
ladčiansku organizáciu nevynímajúc. Výbor organizácie SNS v Ladcoch sa 
nezmenil včítane predsedu Júliusa Šedíka.  
 
 

Voľby predsedu a poslancov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
 Voľby predsedu a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v Ladoch konali 9. novembra 2013 v troch volebných okrskoch.  
Okrsok č. 1 – volebná miestnosť v Dome kultúry 

  predseda volebnej komisie: Martin Rolín 
členovia komisie: S. Kučmová, Ján Matuška, Ivan Fedor, 
Tatiana Demitrová 
zapisovateľka: Slávka Suranová 
 

Okrsok č. 2 – volebná miestnosť v Dome kultúry 
  predseda volebnej komisie: Barbora Šedíková 

členovia komisie: Stanislava Kútna, Alena Kučmová, Dominik 
Fedor, Dominika Javorková 
zapisovateľka: Ľubica Šedíková 
 

Okrsok č. 3 – volebná miestnosť Osvetová beseda Tunežice 
  predseda volebnej komisie: Erika Abrahámovská 

členovia komisie: Michal Kučma, Dagmar Kútna, Nikola 
Púčková, Pavol Štefčík 
zapisovateľka: Alena Suchárová 
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 V predvolebnom období vonkajšiu propagáciu v Ladcoch robila iba 
politická strana SMER – sociálna demokracia niekoľkými veľkoplošnými 
obrazmi kandidátov na poslancov TSK, množstvom letákov a obrazových 
skladačiek distribuovaných do poštových schránok občanov. Táto strana 
využila tiež stretnutie dôchodcov organizované ZPOZ-om na krátky príhovor 
kandidáta na predsedu TSK J. Bašku a predstavenie niektorých kandidátov 
na poslancov.  
 Nezávislí kandidáti nemali nijakú propagáciu, čo bolo aj predmetom 
kritiky občanov, pretože dopredu nepoznali kandidátov, až z volebných 
lístkov priamo pri voľbách. Voľby prebiehali v pokojnej atmosfére, k čomu 
„prispel“ aj malý záujem o voľby.  
 
Výsledky volieb: 
 V Ladcoch z 2 114 oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 234 
občanov, čo je približne 11 %. Doterajšie výsledky volieb do Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sa v obci pohybovali okolo 20 %.  
V okrsku č. 1 prišlo 94, v druhom 83 a v 3. okrsku (Tunežice) 58 voličov.  
 
 Vo voľbách predsedu TSK dostali jednotliví kandidáti takýto počet 
hlasov: 
Ing. Jaroslav Baška (153), Mgr. Marián Herdel (13), Mgr. Jozef Lohyňa (19), 
Ing. Peter Palko (10), Mgr. Juraj Smatana (25), Ing. Ľubomír Žabár (7). 
 
 V rámci kraja s prevahou zvíťazil Jaroslav Baška, ktorý získal 53,45 % 
hlasov a stal sa tak predsedom hneď v prvom kole.  
  
 Vo voľbe poslancov TSK, kde na okres Ilava pripadal počet 5 
poslancov, občania zvolili týchto kandidátov: Ing. Juraj Hort, Mgr. Eva 
Bočincová,  Ing. Peter Marušinec a Ing. Pavol Bagin a nezávislý kandidát 
MUDr. Viliam Cibik, PhD..  
 V Ladcoch najviac hlasov dostali kandidáti: Bc. Rastislav Čepák (92), 
Radomír Brtáň (89), Ing. Róbert Rafaj (69), Ing. Peter Marušinec (47), MUDr. 
Viliam Cibik, PhD. (46), Anton Fabuš (44), Ing. Pavol Bagin (39) a Ing. Štefan 
Daško (35). 
 Politická strana SMER – Sociálna demokracia získala v krajskom 
parlamente 25 kresiel, pravicová koalícia 8 poslancov, Zmena zdola 1 
poslanca a nezávislí 11 zástupcov.  
 
 
 

DOBROVOĽNÉ ORGANIZÁCIE, 
SPOLKY 

 
 Organizácie a spolky v Ladcoch pracovali približne na úrovni roka 
2012. Z priemeru vynikli ženy dobrovoľného hasičského zboru, ktoré 
reprezentovali Slovenskú republiku na hasičskej olympiáde vo Francúzsku. 
Štandardnú činnosť sme zaznamenali u Slovenského rybárskeho zväzu, 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Slovenského zväzu technických 
športov (turisti) a TJ Tatran cementáreň Ladce (futbal, stolný tenis). Určitú 
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renesanciu bolo badať aj v TJ Tatran Tunežice. Ostatné organizácie (SZPB, 
SZCH, Klub Jednoty dôchodcov) neprekročili úroveň z roku 
predchádzajúceho. Osobitnú pozornosť vzbudilo materské centrum MIMČO 
svojou iniciatívnou pri tvorbe materiálnej základne organizácie a vydarenou 
inováciou činnosti.  
 Počet členstva sa v organizáciách podstatne nezmenil. Najpočetnejšie 
boli organizácie rybárov, zdravotne postihnutých, telovýchovy a hasičov. 
Najviac mládeže a detí združovali hasiči, telovýchova a rybári.  
 
 

TJ Tatran 
cementáreň Ladce 

 
 Organizácia mala dva oddiely: futbal a stolný tenis. Futbalový oddiel 
prípravka, starší žiaci, dorast a dospelí. V stolnom tenise obsadili tri družstvá 
4. ligu, 5. ligu a 7. ligu oblastnej súťaže.  
 Organizáciu viedol výbor, ktorý sa nezmenil ani po valnom 
zhromaždení konanom 15. novembra 2013: 
 Ing. Jaroslav Koyš, predseda 

 Ing. Ferdinand Gach, tajomník 

 Ľubomíra Porubčanová, pokladník 

 členovia: Vladimír Chovanec, Mgr. Miroslav Sňahničan 

       Marián Just, Dušan Porubčan.  

 
Futbalový oddiel dospelí (5. liga) 
V ročníku 2012 – 2013 malo družstvo dospelých k dispozícii týchto hráčov:  
Jakub Machala, Jozef Janke, Alexander Homér, Miroslav Mikuška, Kristián 
Mražík, Erik Mražík, Jaroslav Kušík, Peter Martinka, Matej Eliáš, Tomáš 
Koštialik, Erik Kučera, Dominik Porubčan, František Váň, František Viskup, 
Jakub Melicher, Mário Kučma, Marián Habánek, Rudolf Hriadel, Tomáš 
Zákopčan.   
 Družstvo v príprave a potom v jarnej  časti súťaže ročníka 2012 – 
2013 viedli Jozef Jakuš s Alexandrom Homérom. Pripravovali sa v telocvični 
Základnej školy a v teréne.  
 Mužstvo v 5. lige na jar odohralo 14 majstrovských zápasov. Jarná 
bilancia je 7 víťazstiev, 2 remízy a 5 prehier. Pri pasívnom skóre 18 : 20 
v konečnej tabuľke (celá súťaž ročníka 2012 – 2013) získali 42 bodov 
a obsadili 8. miesto.  
 Na jeseň v sezóne 2013 – 2014 hralo mužstvo dospelých opäť v 5. 
lige oblastnej súťaže so súpermi: Trenčianska Turná, Cígeľ, Lazany, Stará 
Turá, Oslany, Kamenec nad Váhom, Veľké Uherce, Nitrianske Pravno, 
Zemianske Kostoľany, Horovce, Horná Poruba, Podolie, Šimonovany, 
Chocholná – Velčice, Malá Čausa, Ilava.  
 
Bilancia prvej časti – jeseň: 
z 15 zápasov 5-krát vyhrali, 2-krát hrali nerozhodne a 8-krát prehrali. So 
skóre 16 : 23 a 17 bodmi skončili predbežne na 10. mieste. Medzi úspešných 
strelcov sa zapísali: Martinka (5), E. Mražík (3), Kučma (3).  
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V tejto časti súťaže družstvo dospelých reprezentovali:  
Jozef Janke, Jakub Machala, Dominik Porubčan, Tomáš Koštialik, František 
Váň, Alexander Homér, Jozef Váň, Jaroslav Kušík, Kristián Mražík, Erik 
Mražík, Miroslav Mikuška, Peter Martinka, Mário Kučma, Jakub Melicher, 
Martin Makas, Marián Habánek, Erik Kučera, Patrik Kršák, Jakub Mojto, 
Marek Loduha, Filip Pruša,  Michal Petrík, Miroslav Adamička. 
Vedúcim družstva bol Vladimír Chovanec.  
Dorastenci v ročníku 2012 – 2013 hrali v 1. triede oblastnej súťaže. 
V súťaži hrali družstvá Dolnej Maríkovej, Sverepca, Udiče, Jasenice, 
Bolešova, Dohňan, Prejtej, Streženíc, Košece, Pruského a Visolaj.  
 V jarnej časti odohrali 13 zápasov, z toho 3-krát vyhrali, 2-krát 
remizovali a 8-krát prehrali pri skóre 31 : 37. Celkom skončili na 6. mieste.  
 V jesennej časti súťaže 1. triedy v ročníku 2013, v predbežnom 
hodnotení, získali v tabuľke 4. miesto, keď spolu z 11 zápasov 7-krát 
zvíťazili, 1-krát hrali nerozhodne a 3-krát prehrali. Získali 19 bodov pri 
aktívnom skóre 33 : 24. 
 
Starší žiaci – 1. trieda oblastnej súťaže. Družstvo viedol Jakub Machala.  
 Po jarnej časti a celkovom skončení súťaže 2011 – 2012 žiaci v 13 
zápasoch 6-krát zvíťazili a 7-krát prehrali. Mali vysoko pasívne skóre 24 : 52 
(v jarnej časti) a celkove 45 : 121. Starší žiaci nakoniec s 24 bodmi skončili 
na 10. mieste. Suverénne najlepším strelcom bol I. Kandráč s 15 gólmi.  
 V súťaži okrem Ladiec hrali družstvá: Lednica, Domaniža, Sverepec, 
Plevník, Pruské, Udiča, Dolná Maríková, Prečín, Košeca, Dohňany, Ilava, 
Orlové, Streženice.  
 V jeseni sezóny 2013 – 2014 bola bilancia družstva žiakov takáto: 13 
zápasov, 5 výhier, 2 remízy  a 6 prehier. Aktívne skóre 24 : 23 a 8. miesto.  
 Družstvo starších žiakov malo problémy s nedostatkom hráčov, 
pretože často museli niektorí zaskakovať v doraste, ktorý trpel tým istým 
nedostatkom. 
 O prísun hráčov do družstva starších žiakov sa starali tréneri Agafón 
a Martinka, ktorí sa venovali prípravke (10 detí). 
 
 
Iné futbalové aktivity 
 
S i l v e s t r o v s k ý  t u r n a j sa konal v posledný deň roka 2012. 
Zúčastnilo sa na ňom 7 družstiev: Porubčanovci, Starí páni, BEEL, Horné 
Ladce, Dorast, Chlapci z bytoviek a Mladí hráči z Beluše. Spolu sa na ihrisku 
v parku a pomocnom ihrisku odohralo 21 zápasov. Víťazom turnaja sa stali 
Porubčanovci, ktorí zvíťazili vo všetkých zápasoch.  
 
Počas sezóny sa schádzali aj Starí páni (družstvo bývalých aktívnych 
hráčov). Celkom odohrali 7 zápasov.  
 
Dňa 9. februára 2013 sa v Lednických Rovniach uskutočnilo vyhodnotenie 
najúspešnejších športovcov okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Za 
dlhoročnú činnosť vo funkciách vo futbale bol ocenený aj Pavol Tichý 
z Ladiec.  
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Stolný tenis 
 Stolnotenisový oddiel TJ Tatran cementáreň Ladce v oblastných 
súťažiach reprezentovali títo hráči:     
Tomanica Miroslav, Hrevuš Ivan, Jankovský Vladimír ml., Popelka Anton, 
Popelka Viliam, Hromek Vladimír, Sňahničan Miroslav,  Letko Vladimír, 
Gajdošík Peter, Kvasnica Dušan, Kvocera Martin, Kalus Pavol,  Švihel Jozef, 
Uhlík Marek, Hrevuš Ľuboš, Michalcová Eva, Štepanovič Filip, Hrehor Jozef, 
Sendrei Július.  
 V ročníku 2012 – 2013 hrali družstvá v 4., 5. a 7. lige. Družstvo „A“ 
hrajúce v 4. lige zo 14 družstiev skončilo na 10. mieste, keď získalo 41 bodov 
za 9 víťazstiev, 1 remízu a 12 prehier.  
 Družstvo „B“ v 5. lige po skončení bolo na poslednom 12. mieste so 
ziskom 24 bodov, keď vyhralo len jeden zápas a 21 prehralo.  
 Najúspešnejšie bolo „C“ družstvo v 7. lige. Medzi desiatimi družstvami 
z 18 zápasov 16 vyhrali, 1-krát hrali nerozhodne a 1-krát prehrali. Získali 51 
bodov a súťaž vyhrali.  
 V ročníku 2013 – 2014 stolní tenisti obsadili tieto oblastné súťaže: 
A – 4. liga 
B – 6. liga 
C – 7. liga. 
Predbežné výsledky do decembra 2013: 
A družstvo v 4. lige odohralo 9 zápasov, z ktorých 4 vyhralo, 1-krát 
remizovalo a 4-krát prehralo. So ziskom 22 bodov bolo celkovo z 13 
družstiev na 6. mieste.  
B družstvo v 6. lige vyhralo 5 zápasov, dvakrát prehralo a so ziskom 22 
bodov bolo predbežne na 1. mieste.  
C družstvo v najnižšej súťaži – 7. lige 2-krát vyhralo, 1-krát hralo nerozhodne 
a 4-krát prehralo. Získalo 14 bodov a bolo predbežne na 6. mieste.  
 Dňa 6. marca sa zamestnanci OUI v Ladcoch zúčastnili na stolno-
tenisovom turnaji zamestnancov a priateľov špeciálnych škôl v Ilave. Viliam 
Popelka na turnaji získal 1. miesto, Peter Gabovič bol štvrtý.  
 
 

TJ Tatran Tunežice  
 

 Vo futbalovom oddieli TJ Tatran Tunežice došlo v sezóne 2012 – 2013 
k určitej konsolidácii funkcionárskeho zboru najmä zásluhou Rada 
Hofstädtera a Ing. Antona Machalu, čo sa prejavilo aj v samotnom mužstve, 
v jeho hráčskom kádri a v prístupe k zodpovednosti. Zásluhou aj zimnej 
prípravy doviedlo vedenie mužstvo k celkom úspešnému účinkovaniu v III. 
triede oblastnej súťaže. Na jeseň a jar 2012 – 2013 vyhrali 12-krát, 
nerozhodne hrali 2-krát a 7-krát prehrali. Získali 38 bodov a aktívne skóre. 
V súťaži skončili na 3. mieste.  
V sezóne 2013 – 2014, jeho jesennej časti sa pomery v TJ Tatran Tunežice 
skomplikovali, najmä v nedostatku hráčov. V tejto časti súťaže mužstvo 
skončilo predbežne na poslednom mieste tabuľky III. A triedy.  
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Dobrovoľný 
hasičský zbor 

 
 Dobrovoľný hasičský zbor v Ladcoch vyhodnotil svoju činnosť na 
výročnej schôdzi 12. februára 2013. Za prítomnosti starostu obce a delegáta 
Okresného výboru Dobrovoľných hasičov si vypočuli členovia DHZ správu 
o výcviku a školeniach, o preventívnej činnosti a o účinkovaní v požiarnickom 
športe.  
V roku 2013 úlohy hasičského zboru znova vykonávali dve organizácie: DHZ 
obec Ladce a DHZ Považská cementáreň, a.s.. 
Väčšinu činností, okrem špecifických v cementárni, vykonávali spoločne 
a najmä v materiálnych otázkach sa doplňovali. 
 
Na čele stáli tieto výbory: 
Výbor v obci: 
František Meliš, predseda 
Dominik Koštialik, veliteľ 
Juraj Petrík, strojník 
Štefan Kuman, preventista 
Branislav Blaško, pokladník 
 
Výbor cementáreň: 
Ing. Peter Bračík, predseda 
Igor Kalus, veliteľ 
Viliam Petrík, strojník 
Ladislav Král, preventista 
Marián Markuš, pokladník. 
  
Slovensko – moravská hasičská liga 
Tohoročné výsledky v tejto súťaži ovplyvnilo prerušenie nácviku, pretože sa 
musel venovať inému druhu súťaže na olympiádu hasičstva vo Francúzsku. 
Po sérii rôznych výsledkov v jednotlivých kolách SMHS sa družstvo dievčat 
umiestnilo na 3. mieste.  
 
Hasičská olympiáda vo Francúzsku 
V dňoch 14. – 21. júla 2013 sa uskutočnila hasičská olympiáda vo 
francúzskom meste Mulhouse, ktorej súčasťou boli aj ženy našej DHZ ako 
minuloročné majsterky Slovenska. Ženy súťažili v disciplínach beh 
jednotlivca na 100 metrov cez prekážky, štafeta 4 x 100 metrov cez prekážky 
a požiarny útok. Spolu s družstvami SDH Ledenice (Česko) a Team Lausitz 
(Nemecko) získali strieborné medaile.  
Hasičky sa 3 a pol mesiaca pripravovali v športovom areáli v Hornom Lidči, 
pretože doma nemali pre nich nové disciplíny podmienky.  
DHZ Ladce reprezentovali: 
Monika Mikušincová, Jana Lukáčová, Jana Bieliková, Mária Mičkalíková, 
Lucia Bračíková, Eva Kubicová, Alžbeta Kopačková, Dominika Jungová, 
Soňa Babíková, Lenka Dominiková. 
V organizačnej príprave a samotnej účasti pretekárok vykonali najväčší diel 
práce Ing. Peter Bračík a tréner z Horného Lidča Vlastimil Gášek.  
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Súťaž o pohár Považskej cementárne 
Súťaž usporiadali naše DHZ dňa 15. septembra 2013 na ihrisku TJ Tatran 
cementáreň Ladce. Zúčastnilo sa na nej 30 družstiev mužov a 8 družstiev 
žien. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok.  
Ženy DHZ Ladce potvrdili svoje kvality v rámci Považia i Slovenska 
a zvíťazili. Muži mali poradie: Tŕstie, Nosice, Horovce.  
Organizátori zvládli svoje úlohy k spokojnosti súťažiacich i divákov.  
 
130. výročie založenia DH 
29. septembra 2013 sa konali oslavy 130. výročia založenia Dobrovoľného 
hasičského zboru. Program osláv sa začal svätou omšou, na ktorej miestny 
farár Mgr. Marián Babjak požehnal repliku hasičskej zástavy, ktorú zhotovila 
pani Vasilka Pistovčáková z Českej republiky. Replika bola zhotovená na 
základe originálu z roku 1934. 
V popoludňajších hodinách prešiel sprievod hasičov cez obec na cintorín, 
kde si uctili pamiatku zomrelých hasičov.  
Potom sa vo veľkej sále Domu kultúry konala slávnostná členská schôdza aj 
za prítomnosti pozvaných hostí.  
V rámci schôdze vyznamenali zaslúžilých členov hasičskej organizácie. 
Medailu za príkladnú prácu dostali Igor Kalus, Marián Markuš, Ján Pastierik, 
Bohuš Petrík, Jozef Zápalka, František Meliš st., František Meliš ml., Michal 
Meliš, Dominik Koštialik, Juraj Petrík, Branislav Král, Ondrej Hošták, Michal 
Ciho, Tomáš Mosorjak a Adam Kováčik. Medailou za príkladnú prácu 
odmenili Považskú cementáreň, obec Ladce a starostu obce Ing. arch. Jána 
Remu. Medailou Za zásluhy boli odmenení Jozef Binka a Štefan Kuman. 
Ďalším, najmä starším členom, odovzdali Ďakovné listy.   
 
 

Slovenský zväz 
technických športov 

 
 Organizácia bola pod patronátom Považskej cementárne. Niesla 
presný názov Slovenský zväz technických športov cementáreň Ladce.  
 Svoju činnosť aj v roku 2013 zamerala na turistiku individuálnu, ale 
najmä na kolektívnu na vybrané lokality slovenských horstiev. Zájazdy, na 
ktorých sa zúčastňovalo v priemere 40 turistov všetkých vekových kategórií, 
realizovali podľa ročného plánu, ktorý schvaľujú na ostatnom zájazde v roku 
pre rok nasledujúci. Metodika vychádza zo zásady ľahšie túry a v priebehu 
roka postupne náročnejšie.  
 Prvý turistický pochod usporiadali 11. mája 2013 na vrch Baske (955 
m nm). Trasa v dĺžke 16 km začala od Homôlky cez sedlo Trtavka na Baske 
a z Baske do dediny Omšenie. Trať sťažoval hustý dážď.  
Zájazd 22. júna 2013 začal Prosietskou dolinou do Veľkého Borového 
a odtiaľ cez Kvačiansku dolinu do Kvačian. Trasa bola dlhá 20 km a mala 
prevýšenie 400 metrov.  
27. júla 2013 turisti absolvovali prechod Veľkou Fatrou. Pochod sa začal 
v obci Belá – Dulice a pokračoval Belianskou dolinou na chatu pod 
Borišovom. Z chaty vyšli na vrch Borišov (1 509,5 m nm). Trasa ďalej 
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pokračovala cez Ploskú (1 532 m nm) do obce Vyšná Revúca. Trasa bola 26 
km dlhá s prevýšením 1 050 m za krásneho slnečného počasia.  
Dňa 24. augusta 2013 turisti uskutočnili prechod Juráňovou dolinou. Pochod 
sa začal v Oraviciach cez Tiesňavy Juráňovej doliny do sedla Umrlá (vo 
výške 900 m nm). Odtiaľ Bobroveckou dolinou späť do Oravíc. Trasu 
absolvovali za krásneho počasia.  
Vyvrcholením turistickej sezóny bol zájazd do Západných Tatier. Cieľom 
zájazdu 24. septembra bolo vystúpiť na Jakubinu (2 193 m nm). Výstup sa 
začal od obce Pribylina v ústí Úzkej doliny a potom pokračoval cez Ostredok, 
Nižnú Maguru, Otrhance a smer Jakubina. Dážď a hustá hmla zabránili 
vystúpiť na vrchol Jakubinej.  
Ostatnou akciou na záver turistickej sezóny bol zájazd do blízkeho okolia 
Ladiec a Beluše s posedením na chate, vyhodnotením akcií v roku 2013 
a stanovením plánu na rok 2014. 
  

 
Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých 
 

 Organizácia patrila v roku 2013 v Ladcoch medzi najaktívnejšie. Ich 
činnosť sa zameriavala na akcie pre zdravie a kondíciu, výmenu skúseností 
v regióne stredného Považia s družobnými organizáciami a spoločenský 
život.  
 Na hodnotiacej schôdzi 15. novembra 2013 konštatovali, že ich 
činnosť bola opäť bohatá na akcie, ktoré prospeli členom SZZP. Na tom mali 
podiel viacerí členovia, ale najmä výbor, ktorý v roku 2013 pracoval v zložení:
  
 Milan Rafaj, predseda 
 Júlia Belianová, podpredsedníčka 
 Jana Faturíková, tajomníčka 
  Mária Sláviková, hospodárka 
 Anton Ištok, kultúrno-športový referent 
 členovia výboru: Ján Janko, Ján Koštialik, Pavol Maršovský, Božena 

Bezecná, L. Sláviková  
 
 Počas roka 25 členov využívalo kúpanie v termálnych kúpaliskách vo 
Veľkom Mederi a Malých Bieliciach spolu s členmi organizácie SZZP 
v Dubnici nad Váhom. V letnom období 20 členov sa zúčastnilo na 
rekondičnom pobyte v penzióne Pod orechom v Turčianskych Tepliciach. 
 Na kvetinovej výstave Flóra Bratislava sa zúčastnilo 30 členov a taký 
istý počet na vinobraní v Pezinku. Na Dni invalidov v Ilave reprezentovalo 
ladčiansku organizáciu 10 členov.  
 Bohatá bola aj činnosť, ktorá má veľkú tradíciu – družobné stretnutia 
s organizáciami v bývalom Považsko-bystrickom okrese. Na rôznych 
stretnutiach navštívili organizácie v Lúkach, Košeckom Podhradí, Ilave, 
Hornej Porube, Domaniži, Beluši, Sverepci, Dubnici nad Váhom a Novej 
Dubnici. Členovia z týchto organizácií sa na oplátku zúčastňovali na 
podujatiach v Ladcoch.  
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 Dňa 14. júna 2013 bolo 12 členov na 5. ročníku Športových hier 
zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých v Ilave. Na hrách prevzal 
starosta obce Ing. arch. Ján Remo putovný pohár na znak toho, že 6. ročník 
sa bude konať v júni v Ladcoch.  
 Okrem uvedených podujatí organizoval výbor SZZP v Ladoch pre 
svojich členov vychádzky do prírody, varenie gulášu a pod.    
 
  

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 

 
 V roku 2013 sa stav členstva tejto málopočetnej organizácie nezmenil. 
Nežil už ani jeden priamy účastník protifašistického odboja a tak členmi boli 
ich rodinní príslušníci alebo občania, ktorí sa aj teraz hlásia k boju proti 
novodobému fašizmu. 
Ani výbor sa oproti minulému roku nezmenil:  
 Ing. Karol Horký, predseda 
 Pavol Fatura, podpredseda 
 Marián Justh, tajomník 
 Anton Haršáni, hospodár 
 
 Z podujatí sme zaznamenali iba spomienkovú slávnosť pri príležitosti 
výročia oslobodenia obce a zavraždenia 19 občanov Ladiec a v auguste 
2013 spomienku na 69. výročie začatia Slovenského národného povstania. 
Na tejto slávnosti sa zúčastnila aj vedúca tajomníčka Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Božena Kulhanová.  
Ing. Karol Horký bol v roku 2013 členom Oblastného výboru SZPB 
v Považskej Bystrici.   
 
 

Matica slovenská 
 

Vedenie pobočky Matice slovenskej v Ladcoch zostalo nezmenené:  
 Mgr. Mária Letková, predsedníčka 
 členovia výboru:  Alena Suchárová 
  Anna Kacinová 
  Ľubica Šedíková 
  Viera Kováčová 
  Emília Mikušková 
  Daniel Koyš 
 
 Z akcií poriadaných pobočkou MS sme zaznamenali vianočné 
posedenie členov a spoluprácu pri poriadaní spomienkovej oslavy pri 
príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.  
Oslava sa uskutočnila pri dvojkríži na Skalke v Horných Ladcoch 
a prehovorila na nej, okrem iných, aj predsedníčka pobočky MS Mgr. Mária 
Letková. O oslave píšem aj v kapitole KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ 
ŽIVOT.  
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Slovenský 
 rybársky zväz 

 
 Organizácia rybárov patrila v obci medzi najpočetnejšie 
a najaktívnejšie. Naďalej patrila do Mestskej organizácie SRZ Dubnica nad 
Váhom ako Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Ilava, do 
ktorej patrilo 329 dospelých členov z Ilavy, Košece, Ladiec, Pruského, 
Tuchyne, Mikušoviec, Červeného Kameňa, Dulova, Horoviec, Klobušíc, 
Hornej Poruby, Hlože, Košeckého Podhradia, Mojtína a Podhoria. Najväčšiu 
časť tvorili členovia z Ladiec, ktorých bolo 90. V rybárskych krúžkoch sú 
združení mladí rybári v detskom veku. Bolo ich 51 v krúžkoch Ilave, Ladcoch 
a Košeci.  
 Medzi hlavné činnosti SRZ patrí chov rýb, zarybňovanie rajónov 
potokov, riek a vodných plôch. Druhou úlohou je udržať lov rýb na úrovni 
a podľa platných pravidiel. Medzi úlohy patrí starostlivosť o životné 
prostredie, najmä okolie vodných plôch a potokov. V roku 2013 členovia 
obvodnej organizácie odpracovali 2 265 hodín na úpravách a čistení brehov 
rybníkov a potokov.  
 Dňa 1. mája 2013 sa stretlo 38 mladých rybárov na preteku v love rýb 
udicou na štrkovisku v Ilave. Preteky organizovala MsO SRZ Dubnica nad 
Váhom – jej obvodná organizácia Ilava. O umiestnenie na prvých troch 
miestach a vecné ceny sa podelili: Matúš Letko (13 kaprov), Patrik Andrisík 
a Jakub Kvasnica.  
 12. mája 2013 rovnako na štrkovisku v Ilave rybárska organizácia 
pripravila preteky v love rýb udicou pre dospelých. Na prvých troch miestach 
sa umiestnili: František Gajdošík, Ľuboš Klobučník, Monček mladší.  
 Počas roka členovia obvodnej organizácie ulovili dovedna 2 109 kusov 
rýb o váhe 4 732 kg, čo predstavovalo priemerný úlovok na člena 14,40 kg. 
Z celkového úlovku bolo 1 356 kaprov o váhe 3 721 kg, 35 šťúk o váhe 96 
kg, 35 zubáčov vážiacich 70 kg, 142 pleskáčov o váhe 103 kg.  
 Najväčšie úlovky v roku 2013 mali Samuel Pravda (pleskáč 78 cm – 
4,3 kg) a Zbín Milan (šťuka 79 cm – 4,5 kg).  
 
Na čele obvodnej organizácie bol v roku 2013 výbor: 
 Libor Kvasnica, predseda 
 Ladislav Novosad, podpredseda 
 Ing. Jozef Šedík, tajomník 
 Anton Opát, hospodár 
 Peter Trenčan, práca s mládežou 
 Mgr. Jozef Kurus, kultúrny referent 
 Bohumil Ištvánik, brigádnická činnosť 
 
 

Materské centrum 
MIMČO 

 
 Materské centrum v Ladcoch MIMČO v roku 2013 značne znásobilo 
svoju aktivitu. V činnosti i materiálnom zabezpečení sa posunulo dopredu. 
Inovovali činnosť i prostredie, zapojilo do akcií viac rodičov a značný počet 
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detí. Centrum sa stalo v obci občianskym združením so značným dosahom 
na skupinu ľudí, na ktorú má svojim poslaním vplývať.  
 V predchádzajúcich rokoch sa nachádzajú v obecnej kronike zápisy 
v menšom rozsahu. Kronikár preto zaraďuje do zápisu roku 2013 širší pohľad 
na podstatu, význam a činnosť tohto združenia, aby čitateľ mal prehľad, čím 
centrum prešlo, aby sa dostalo na úroveň roku 2013. 
 Ing. Monika Števánková a Ing. Ivana Mrvová sú predstaviteľkami 
materského centra a sú aj príkladom iniciatívy, vytrvalosti v budovaní 
materiálnej základne a inovatívneho, nápaditého prístupu k hľadaniu 
netradičných a zaujímavých foriem práce s deťmi i rodičmi.  
 Materské centrum MIMČO vzniklo v roku 2007 ako občianske 
združenie. Zakladateľom a prvým štatutárnym zástupcom bola Mgr. Zuzana 
Kuniaková.  
 Zriadilo sa pre rodičov na materskej dovolenke, aby mali kde tráviť čas 
so svojimi deťmi, ale aj pre deti vo veku 0 – 7 rokov. Zriadilo sa preto, aby 
mali kde uskutočňovať voľné i organizované aktivity zamerané na hru, pohyb, 
tvorivosť, orientovať sa na vzdelanie matiek, oživovať tradície ľudu, ale 
i Vianoc, Veľkej noci a pod.  
 Materské centrum od začiatku sídlilo v Materskej škole vo voľných 
triedach a priľahlých priestoroch. V prvých rokoch sa zamerali najmä na 
rekonštrukciu vnútorných priestorov, prerobenie sociálnych zariadení, 
vymaľovaniu, výmene kobercov, zariadeniu skrinkami atď.  
V roku 2013 v rámci činnosti mali tanečný krúžok, výtvarný krúžok, vyučovali 
anglický jazyk pre deti, fungovali herne pre deti. Pre mamičky po pôrode 
organizovali špeciálne cvičenie. V centre sa cvičila i joga a pilates a cvičenie 
pre seniorov.  
 Deti z materského centra prispeli k celoobecným aktivitám ako Deň 
detí, Deň matiek, Deň otcov, súťaž vo varení gulášu, vianočný večierok, 
karneval, Oslava jari, jesenné radovánky, šarkaniáda, preteky v snehu, 
narodeninové party a iné akcie.  
 Centrum sa spolupodieľalo na akciách poriadaných obecným úradom 
i rímskokatolíckou farou.  
V roku 2013 malo materské centrum MIMČO 9 členiek. Centrum však 
navštevovalo približne 40 detí.  
 Po zariadení vnútorných priestorov a ich sfunkčnení sa zamerali na 
vonkajšie priestory – detské ihrisko v Materskej škole. Za pomoci sponzorov 
vybudovali nové preliezačky, šmýkačky, lezecké steny, hojdačky a iné 
zostavy na hry. Všetky časti boli certifikované a spĺňali európske normy. Celé 
ihrisko je určené pre deti od 2,5 roka do 15 rokov. Organizátori výstavby 
detského ihriska za pomoc ďakujú spoločnostiam Nadácia Allianz, Fond 
CITIBANK Europe, Slovenské elektrárne Bratislava, Považská cementáreň, 
a.s., Tempo personálna agentúra, Blachotrapez, s.r.o., IT profil servis, s.r.o.. 
Jednotlivci, ktorí sa o výstavbu zaslúžili: Anton Barcík, Róbert Jendrol, Ján 
Blažíček, Štefan Kútny, Anton Bialoň, Peter Chovanec, Viliam Šepták, 
Radovan Hofstädter, Peter Posluch, Peter Jesenský, Dušan Kandráč, Michal 
Drobný, Erika Várošová, Tatiana Kukuliašová, Ivana Klobučníková, Martin 
Štrbík, Michal Martinák, Irena Gajdošíková. Medzi nich patrili aj rodiny 
Mrvová, Števánková, Kuniaková, Majerová a Adamcová.  
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 Materské centrum získalo finančné prostriedky na výmenu okien 
v časti Materskej školy. Výmena sa realizovala v decembri 2013. (Viac v časti 
VÝSTAVBA OBCE tohto zápisu obecnej kroniky). 
   
 

Slovenský zväz 
chovateľov 

 
 Na konci roka 2013 mala Základná organizácia Slovenského zväzu 
chovateľov 7 členov. Organizáciu viedol výbor v zložení: 

Anton Haršáni, predseda 

Miloš Košina, tajomník 

Pavol Kalus, pokladník 

 Ing. Karol Horký, revízor 

 
 Organizácia sa v roku 2013 zamerala na rozšírenie členskej základne, 
zvýšenie stavu chovu čistokrvných zvierat a zabezpečenie krmiva pre 
chovateľov zvierat, členov základnej organizácie.  
Dôležitou úlohou chovateľov bola aj údržba objektu základnej organizácie 
a príprava na všeobecné výstavy drobných zvierat a exotov v Považskej 
Bystrici a Beluši.  
  
 Vyvrcholením činnosti bola účasť členov na chovateľských výstavách. 
V Beluši bola XVII. vážska súťažná výstava drobných zvierat, na ktorej sa 
zúčastnili dvaja členovia organizácie. Anton Haršáni vystavoval štyri kusy 
králikov plemena „Novozélandský biely“ a Vladimír Kalus st. vystavoval 6 
kusov králikov plemena „Belgický obor“. Za králika samca plemena „Belgický 
obor“ získal „Čestnú cenu“.  
 V predvianočnom období organizácia zabezpečila 180 kg jatočných 
moriek pre spoluobčanov. Aktívnym chovateľom v priebehu roka zabezpečili 
po 25 kg kŕmnych zmesí.  
 
 
 

Poľovnícke združenie  
BUKOVINA 

 
 V Poľovníckom združení Bukovina sa na sklonku roka pripravovali na 
zmeny, ktoré ich čakajú v organizácii, prípravy nájomných zmlúv a v tom, že 
nebudú patriť pod Lesný úrad v Považskej Bystrici, ale Lesný úrad Trenčín.  
 Úlohou poľovníctva, teda aj združenia BUKOVINA, je zveľaďovať 
revír, ochraňovať prírodu, starostlivosť o zver.  
 V roku 2013 mal revír združenia  2 680 hektárov, do čoho patrili 
územia chotárov Hlože, Podhoria, Ladiec a Tunežíc.  
Organizáciu riadil výbor: 
 Ján Prekop, predseda  
 František Letko, podpredseda  
 Ján Bednárik, tajomník  
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 Vladimír Češko, hospodár  
 Ľuboš Ľachký, pokladník 
 Ján Kukuliaš, strelecký referent 
 Ivan Zbín, kynológ  
 dozornú radu tvorili: Ján Mikuška (predseda) a Stanislav Hlobik (člen) 
 
 Celý revír, jeho udržovanie stálo členov značné finančné prostriedky. 
Boli to najmä výdavky na krmoviny, drahé liečivá, predpísaný počet 
poľovných psov, nájomné za revír a ďalšie. PZ BUKOVINA pritom nemalo 
nijaké finančné dotácie, ani zo štátnej správy.  
 
 Poľovnícke združenie malo niekoľko členov tzv. poľovníckej stráže, 
ktorí majú oprávnenie kontrolovať motorové vozidlá a osoby podozrivé 
z pytliactva. Členovia poľovnej stráže majú charakter verejného činiteľa.  
 
 Jeden z najväčších problémov, s ktorým Poľovnícke združenie v roku 
2013 bojovalo, bol hluk v lese, ktorý spôsobovali motorkári, trénujúci krosový 
motošport. Po rokoch tohto hluku, spôsobovanom aj inými autami, bolo 
v tomto roku badať ďalší úbytok zveri, najmä muflónov. Rovnaký následok 
malo vypúšťanie psov v lese bezohľadnými majiteľmi.  
 
 V roku 2013 malo Poľovnícke združenie BUKOVINA celkom 33 
členov.  
 
 

 
Základná organizácia 

Jednoty dôchodcov  
Slovenska  

 
 Základná organizácia prechádzala v roku 2013 krízovým obdobím, 
kedy hrozil jej zánik. Počet členov organizácie bol veľmi malý a ani ich 
aktivita nebola na úrovni. Predsedníčka organizácie Mgr. Zlatica Baricová za 
takýchto okolností nemala záujem o funkciu a nikto iný záujem neprejavil.  
 V septembri 2013 zvolali schôdzu, ktorá mala rozhodnúť o ďalšom 
smerovaní organizácie. Na zasadnutí sa zúčastnila aj predsedníčka 
regionálneho vedenia Jednoty dôchodcov v Trenčíne Mgr. Anna Prokešová. 
Po spoločnom zvážení možností sa členovia rozhodli, že činnosť seniorklubu 
sa obnoví aspoň na jeden rok a podľa výsledkov sa potom rozhodne 
o ďalšom pokračovaní. Ku koncu roka 2013 seniorklub pokračoval 
s pôvodným vedením.  
 Zmenila sa filozofia činnosti tak, aby sa na rôznych tematických 
akciách zúčastňovali aj iní záujemcovia, nielen registrovaní členovia. Dobre 
sa ujali pravidelné cvičenia jogy, učili sa rôzne techniky na skrášlenie bývania 
a pod. Spoločné stretnutia zároveň napĺňali potrebu spoločenských 
kontaktov. Postrádali záujem mužov, ktorí o túto činnosť prejavovali menší 
záujem ako ženy.  
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ŠKOLSTVO V OBCI  
V ROKU 2013 

 
 Školstvo v obci sa riadilo prijatými dokumentami školských 
vzdelávacích programov pre jednotlivé typy škôl. Charakteristickým rysom 
bola snaha vo výchovnom procese využívať niektoré netradičné formy 
a zapájanie detí do mimoškolských aktivít.  
 Po celé obdobie školského roka 2012/2013 a 2013/2014 (počas roka 
2013) sťažoval výchovný proces a vyučovanie nedostatok financií. Ten sa 
nahrádzal príjmami z príspevkov sponzorov.  
 Základná škola a Odborné učilište internátne mali dostatočné moderné 
priestory, Materská škola potrebovala rekonštrukciu.  
 
 

Materská škola 
 

 V školskom roku 2012/2013 navštevovalo Materskú školu 86 detí vo 
veku 2,5 do 7 rokov. 
 V 4 triedach pracovalo 8 kvalifikovaných učiteliek. Pre vstup do 
Základnej školy pripravovali 28 detí. Rodičia 6 detí požiadali o odklad 
povinnej školskej dochádzky.  
 Už šiesty rok pracovali podľa školského vzdelávacieho poriadku „Poď 
s nami poznávať svet“. Ten bol zameraný hlavne na rozvoj environmentálnej, 
pohybovej a estetickej výchovy.  
 Poslanie Materskej školy sa nezmenilo. Snahou bolo kvalitne pripraviť 
deti na vstup do Základnej školy. Počas školského roka učitelia pripravili pre 
deti mnoho zaujímavých vlastivedných a kultúrnych podujatí. Školu navštívili 
herci, umelci a zaujímaví ľudia rôznych povolaní.  
 V marci 2013 bol zápis detí do Materskej školy pre školský rok 
2013/2014. Z celkového počtu 25 prihlásených detí bolo prijatých 20 detí. 
Ostatné nespĺňali kritériá prijatia do MŠ.  
 Na záver školského roka pripravili „Rozlúčkovú hodinu“ s rodičmi. Deň 
pokračoval „Čarovnou nocou“, kde mali deti pripravený bohatý program 
podľa vzoru minuloročnej „Čarovnej noci“. Poslednou akciou školského roka 
bola návšteva „Hoplalandu“.  
 
 Pre školský rok 2013/2014 bolo do Materskej školy zaradených 72 
detí. Z toho pre vstup do Základnej školy sa pripravovalo 33 detí.  
Riaditeľkou školy bola Táňa Kukuliašová.  
Vyučujúce:  
Gajdošíková Irena, Svádová Alena (5 – 7 ročné deti) 
Kukučková Alena, Kotrasová Andrea (3,5 – 4,5 ročné deti) 
Pikálková Jana, Zahradníková Gabriela Mgr. (3 – ročné deti) 
Grmanová Anna, Kukuliašová Táňa (5 – 7 ročné deti). 
Okrem vyučujúcich v škole pracovalo 5 prevádzkových zamestnancov.  
 Aj v tomto školskom roku pracovali podľa programu „Poď so mnou 
poznávať svet“.  
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 V MŠ začal pracovať krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky 
Mgr. Bohuslavy Staňovej z Považskej Bystrice a krúžok výtvarnej výchovy, 
ktorý viedla Mgr. Marta Juríčková ĽŠU Košeca. 
 V tejto časti školského roka sa zlepšilo školské prostredie – pribudlo 
nové, nápadité a bezpečné detské ihrisko. Podrobne o ňom píšem v kapitole 
VÝSTAVBA OBCE a čiastočne v časti ORGANIZÁCIE (Materské centrum – 
MIMČO).  
    
 

Základná škola 
 

 Školský rok 2012/2013 ukončili slávnostne 28. júna 2013. Na konci 
mala škola 208 žiakov (114 dievčat a 94 chlapcov). Na 1. stupni skončilo 83 
detí, na 2. stupni 125 detí. V škole bolo 10 tried a 2 oddelenia v školskom 
klube. 28 žiakov malo na konci roka samé jednotky, 7 žiakov neprospelo. 
 Na záver školského roka dostalo 46 žiakov knižnú odmenu, ktorú 
poskytlo Združenie rodičov pri Základnej škole.  
 Rovnako ako predchádzajúce roky, aj tento rok bol bohatý na 
mimoškolské akcie organizované školou alebo regionálnymi školskými 
organizáciami. Pre školu vcelku úspešnými boli tieto podujatia: 
Olympiáda anglického jazyka (19. decembra) v obvodnom kole žiak Vladimír 
Mosorjak. 
Pytagoriáda (matematická súťaž 20. marca) v okresnom kole Matúš Ďurovec 
1. miesto a Michal Gavlík 2. miesto. 
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Ilave, Romana Tvrdá 2. miesto. 
Matematický klokan – v školskom kole 26 žiakov.  
„Rozprávkové vretienko“ (11. február) – súťaž v prednese rozprávok.  
Okrem toho sa žiaci zúčastnili na viacerých športových súťažiach (vybíjaná, 
futbal, ľahká atletika) so striedavými výsledkami.  
 Z kultúrnych podujatí to bola najmä návšteva divadelného 
predstavenia zvolenského divadla Ezopove bájky (v DK Ladce). Žiaci 7. – 9. 
ročníka boli v Bratislave na predstavení muzikálu Romeo a Júlia.  
 Najpozoruhodnejšie zo všetkých akcií boli podujatia v rámci projektu 
COMENIUS: prijatie hostí z partnerskej školy St. Georgen v Nemecku 
a zájazd ladčianskej školy do Nemecka. Hlavnou koordinátorkou v ZŠ bola 
Mgr. Šárka Adamcová.  
 Delegácia žiakov a pedagógov odišla 12. mája 2013 na návštevu 
partnerskej školy Robert Gerwig Schule St. Georgen. Hostitelia pripravili 
bohatý a zaujímavý program. Navštívili radnicu a prezreli si mesto, trávili čas 
v záhradnom parku a zúčastnili sa plavby po Bodamskom jazere. Boli sa 
pozrieť aj v meste Stuttgart a jeho ZOO. Súčasťou stretnutia boli šport 
a turistika.  
 
 Školský rok 2013/2014 slávnostne otvorili 2. septembra 2013 na 
školskom dvore.  
 Školský rok sa začal s 212 žiakmi (93 chlapcov, 119 dievčat). Z toho 
počet žiakov na 1. stupni 96, na 2. stupni 116. V školskom klube bolo 42 
žiakov.  
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Vedenie školy: 
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka 
PaedDr. Mária Hatoková, zástupkyňa riaditeľky školy 
Lýdia Huňačková, ekonómka 
 
Triednictvo:  
1. A - Mgr. Eva Letková 
1. B - Mgr. Jarmila Šelingová 
2. - Mgr. Erika Zahradníková 
3. - Mgr. Miroslava Bartáková 
4.-  Viera Ševčíková  
5. - Mgr. Šárka Adamcová  
6.-  Ing. Lenka Dideková 
7.-  Ing. Katarína Šibíková  
8. - Mgr. Jana Štrbíková 
9. - Mgr. Bronislava Majtánová  
 
 Bez triednictva boli Ing. Martina Kozlíková, Mgr. Tomáš Struňák 
(výchovný poradca), Mgr. Ľudmila Tancerová, Mgr. Marián Babjak (rím.-kat. 
farár – vyučujúci náboženskú výchovu a nemecký jazyk).  
V školskom klube boli: Jarmila Gabková a Bc. Daniela Koňuchová.  
V škole sa zriadili tieto záujmové krúžky:  
pohybové hry, prírodovedný, tvorivá dielňa, šikovníček, počítačový, 
matematický pre piatakov, stolný tenis, strelecký, matematický, šéfkuchári, 
chemický, slovenčina pre deviatakov, výtvarný, športový, divadelný, 
redakčný, anglický. 
Všetky krúžky viedli učitelia, okrem streleckého (ten viedol Ján Fabo, 
viacnásobný účastník olympiád v streľbe z pištole).  
 
 9. júna 2013 boli deti a 4 učitelia z partnerskej školy v St. Georgen 
v Nemecku na návšteve v našej Základnej škole  v rámci podujatia 
COMENIUS. Ubytovaní boli v Belušských Slatinách a celý týždeň mali 
naplnený zaujímavými akciami. Navštívili školu, prezreli si obec Ladce, 
navštívili Ranč Lhota, ZOO a zámok v Bojniciach. Tretí deň sa venovali 
keramike a súťažili vo futbale, vybíjanej, kuchárskom i drotárskom umení. 
Ďalší deň navštívili Bratislavu a „Akcion park“ v Čunove. Ostatný deň 
návštevy boli na Trenčianskom hrade a prezreli si park miniatúr v Podolí.  
 Od septembra do konca kalendárneho roka v Základnej škole pripravili 
viacero zaujímavých akcií, prípadne sa žiaci zúčastnili na podujatiach 
organizovaných inými poriadateľmi.  
 Dňa 18. – 22. novembra absolvovali žiaci 3. ročníka základný plavecký 
výcvik a žiaci 4. – 6. ročníka zdokonaľovací výcvik na Plavárni v Novej 
Dubnici.  
 Tretí októbrový týždeň sa žiaci školy zapojili do Medzinárodného 
týždňa športu. Každý deň bol zameraný na iný druh športu.  
 23. októbra žiaci 3. – 4. ročníka navštívili Hvezdáreň Partizánske.  
 14. novembra mali žiaci možnosť zúčastniť sa na kurze keramiky, 
ktorý pre žiakov 1. – 5. ročníka viedla Soňa Zelísková z Dubnice nad Váhom. 
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16. október bol v škole Dňom jabĺk. Usporiadali ho pre žiakov 1. stupňa, ktorí 
sa dozvedeli o jablkách, ich vplyve na zdravie a zahrali sa aj mnohé hry.  
 Svetový deň mlieka si žiaci pripomenuli 25. septembra v podobe 
ochutnávok, ale i v rôznych kvízoch a iných zábavných a poučných hrách.  
 15. novembra prváci Základnej školy opäť zavítali do Materskej školy, 
kde spolu s najstaršími deťmi MŠ predviedli pestrý program a porozprávali 
budúcim prvákom, ako to na Základnej škole vyzerá.  
 Zaujímavé boli i ďalšie podujatia v ZŠ: Zemiakové variácie, Deň 
úsmevu v rámci Svetového dňa úsmevu, Strašidelný deň, Strašidelná noc. 
  
 

Odborné učilište  
internátne 

 
V školskom roku 2012/2013 sa v máji uskutočnili prijímacie pohovory 

do siedmich učebných odborov. Prijali spolu budúcich 44 prvákov.  
Dňa 13. – 21. júna tretiaci učilišťa absolvovali záverečné skúšky 

v odboroch murári (2), zámočníci (3), stolári (4), záhradníci (5), služby 
a domáce práce (3), obchodná prevádzka a príprava jedál (7). Všetci 
absolvovali skúšky s úspechom a mohli prevziať výučné listy na slávnosti, 
kde starosta obce Ing. arch. Ján Remo najlepším 5 učňom odovzdal vecné 
dary.  

Na slávnostnom ukončení školského roka 2012/2013 konštatovali, že 
zo 110 žiakov 1. a 2. ročníka 16 prospelo s vyznamenaním, 22 prospelo 
veľmi dobre.  

13 žiakov získalo pochvalu riaditeľa učilišťa, 2 žiačky, ktoré mali 
priemer 1,0 získali odmenu venovanú Rodičovským združením. 
 
Niektoré aktivity: 
7. marca 2013 sa dvaja žiaci pod vedením Bc. Rudolfíny Rieckej zúčastnili 
na súťaži špeciálnych škôl v jarnom aranžovaní v Kelči na Morave. Miloš 
Koporec získal 2. miesto.  
25. apríla sa žiaci odboru kuchár na Celoslovenskej súťaži v Kremnici 
umiestnili na 4. mieste.  
14. mája žiaci odboru stavebný zámočník súťažili na celoslovenskej súťaži 
v Hlohovci a maliari 28. mája na súťaži v Liptovskom Mikuláši.  
Na Medzinárodný deň detí pripravili športový deň „O pohár riaditeľa školy“ 
(31. mája 2013). 
Aktívni boli aj zamestnanci školy. V dňoch 27. – 30. júna pripravili exkurziu 
na trase Brno – Karlove Vary – Mariánske Lázne – Plzeň – Hovorany.  
 
 
Školský rok 2013/2014 sa začal v učilišti so 154 žiakmi. Z toho v internáte 
ubytovaných 30 učňov.  
Vzdelávali sa v odboroch: murár, maliar, stolár, stavebný zámočník, 
záhradník, služby a domáce práce, kuchár. V prvom ročníku bolo 49 žiakov, 
v druhom 56 a v treťom 49 žiakov.  
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Personálne obsadenie: 
Vedenie školy:  
PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ 
Mgr. Miroslav Sňahničan, zástupca riaditeľa 
Ing. Eva Daňová, zástupkyňa riaditeľa 
Ing. Anna Veličová, zástupkyňa riaditeľa 
 
Pedagogickí pracovníci: 
Učitelia: Mgr. Daniela Kretová, Mgr. Miroslav Sňahničan, Mgr. Milena 
Sňahničanová, Ing. Viera Vaculová, Ing. Viera Čelková, Ing. Jozef Jahoda.  
 
Majstri odborného výcviku:  
zámočník:  
Milan Bajzík, Peter Gabovič, Ing. Miroslav Zahradník 
záhradník:  
Marta Dobrotková, Bc. Rudolfína Riecka 
stolár:  
Mgr. Jozef Eliáš, Mgr. Anton Hanidžiar 
služby a domáce práce:  
Mgr. Adamičková Monika, Ing. Jana Ďurovcová, Jarmila Stachová, Jana 
Vychopeňová, Viera Stopková, Slávka Habánková 
murár:  
Ján Filo, Bc. Lukáš Košút, Ján Sádecký, Bc. Anton Macek 
maliar:  
Jozef Briestenský, Pavel Hogaj, Peter Vacula, Bc. Ján Michalec 
kuchár:  
Bc. Jarmila Bieliková, Bc. Ida Briestenská, Iveta Daňová, Tatiana Hrušková, 
Zuzana Mlyniská, Bc. Anna Orihelová. 
  
 Škola ukončila projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu“, vďaka 
ktorému škola získala 6 počítačov a jeden dataprojektor.  
 Aj v tejto časti školského roka bolo niekoľko mimoškolských podujatí: 
v októbri Celoslovenské športové hry v Michalovciach, v novembri recitačná 
súťaž v Novej Vsi nad Žitavou, výstava hospodárskych zvierat, ovocia 
a zeleniny i cukrárenských výrobkov v Pruskom.    
 
 
 

KULTÚRNY 
 A SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT 

 
 Kultúrno - spoločenský život v obci v roku 2013 zaznamenal určitý 
posun dopredu, najmä na získavaní občanov na celoobecné podujatia 
a čiastočne aj podieľaní sa na tvorbe kultúrnych hodnôt.  
 Bolo tomu tak zásluhou komisie kultúry a športu, niektorých 
organizácií i aktivistov združených pri rímskokatolíckej fare. Štandardnú 
úroveň mala dychová hudba Ladčanka, knižnica, Ladecké zvesti i kultúrne 
aktivity škôl a niektorých organizácií.  
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 Ďalej podrobnejšie uvádzam akcie, ktoré nie sú zaznamenané 
v kapitolách ŠKOLSTVO a ORGANIZÁCIE. 
 
 

Koyšove Ladce 
 

 Dňa 25. októbra 2013 sa konal 15. ročník súťaže v prednese 
slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce.  
 Vo všetkých štyroch kategóriách súťažilo dovedna 46 recitátorov, čo 
bol rovnaký počet ako v roku predchádzajúcom.  
 O úrovni a potom i o poradí rozhodovala odborná porota. V 1. a 2. 
kategórii Mgr. Mária Schlosserová, Mgr. Zuzana Laurenčíková a Mgr. Beáta 
Kvaššayová. V 3. a 4. kategórii PaedDr. Gejza Sádecký, Elena Bakošová, 
Anton Baláž. Predsedom celoštátnej odbornej komisie bol doc. Juraj Sarvaš.  
 
Výsledky súťaže: 
I. kategória: 
1. Hana Hasidlová, Gymnázium Nové Mesto 
2. Oto Kristián, Gymnázium Bánovce nad Bebravou 
3. Nikola Štěpánová, ZŠ Považská Bystrica 
 
II. kategória: 
1. Peter Kováčik, Gymnázium Považská Bystrica 
2. Adriana Šatková, Stredná umelecká škola Trenčín 
3. Adam Bajo, Základná umelecká škola Nová Dubnica 
 
 Diplom za výber a interpretáciu textu získala Ema Mária Sečová, 
Gymnázium Nové Mesto. Diplom za osobitný interpretačný prejav dostala 
Charlotte Ondriciová, Gymnázium Púchov. 
 Ocenení recitátori v týchto kategóriách dostali diplomy a vecné ceny – 
knihy, ktoré do súťaže venovalo Ministerstvo školstva SR, obec Ladce, 
Považské osvetové stredisko, Považská knižnica Považská Bystrica.  
 
III. kategória (do 60 rokov veku)  
1. Jozef Kohút, Trenčín 
2. Anna Mišurová, Ružomberok 
3. Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto 
 
IV. kategória (nad 60 rokov veku) 
1. Mária Blaškovičová, Trenčianske Teplice 
2. Anton Orlík (Považská Bystrica) 
3. Valentín Hagara, Nováky 
 
 Diplom a cenu za výpoveď k problémom dneška v básni Sklamanie 
získala Jozefína Jurovatá z Lúk.  
 Ocenení recitátori dostali diplom a vecné ceny – knihy, ktoré do 
súťaže venovali obec Ladce, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Považská 
knižnica Považská Bystrica.  
 



1962 

 Účastníci 15. ročníka Koyšových Ladiec si pripomenuli aj 20.  výročie 
úmrtia básnika. Položili kytice k buste P. Koyša, vypočuli si báseň, pieseň 
a príhovor herca a speváka Antona Baláža.  
 O 17: 30 hod. vo veľkej sále Domu kultúry pripravili členovia Klubu 
priateľov poézie Pavla Koyša a bratislavskí umelci hodnotný kultúrny 
program. Moderoval Anton Baláž a vystúpili v ňom národná umelkyňa Mária 
Kraľovičová, Mária Schlosserová, speváci, najlepší recitátori zo súťaže, 
dychovka Ladčanka a ďalší. Na tému „Pavol Koyš, človek a básnik“ 
prehovoril doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš. V sále Domu kultúry bolo asi 40 
členov Klubu priateľov poézie Pavla Koyša z Bratislavy a iba okolo 20 
Ladčanov.  
 
 

Otvára sa máju brána 
 

Prvomájové podujatie sa tešilo veľkému záujmu občanov z Ladiec i okolia. 
Prispelo k tomu pekné počasie, ale aj pestrý a nápaditý program. Po prvýkrát 
sa v Ladcoch organizovala súťaž vo varení gulášu.  
 Kultúrny program sa začal vystúpením harmonikára Karola Zálešáka, 
ktorý program sprevádzal až do večera. Ďalej diváci videli gymnastky 
z Púchova, malé tanečnice z materského centra MIMČO (pod vedením 
Moniky Fuskovej), vyhrávala dychová hudba Ladčanka. Do programu dobre 
zapadla jazda na poníkoch i predaj syrov z ladčianskeho salaša.  
 Pozornosť sa však najviac sústredila na varenie gulášu. Zúčastnilo 
sa 23 družstiev. O najlepšom guláši rozhodovala dvojčlenná porota, ktorú 
tvorili víťazky medzinárodnej súťaže Bc. Beáta Tvarožková a Bc. Jana 
Mikulová.   
 Víťazom sa stalo družstvo poľovníkov z PZ Bukovina Ladce, druhí 
boli RLJ group pod vedením Ľuboša Klobučníka a tretí MUŇO-team 
z Košece. Cenu útechy získali kuchári z družstva Drevári, ktorí kvalitou iba 
málo zaostali za tretím družstvom.  
 
 

Hodové slávnosti 
 

 Hodovú slávnosť v obci v dňoch 20. a 21. júla 2013 organizovala 
kultúrna komisia obecného zastupiteľstva.  
 Prvý deň sa hral futbalový turnaj v nafukovacom ihrisku naplnenom 
vodou. Návštevníkom spríjemňovali deň diskdžokej Kňažo a hudobné duo 
Compakt. V priebehu dňa mali návštevníci k dispozícii bohatý sortiment 
občerstvenia. Večer sa venoval premietaniu filmov nášho úspešného rodáka 
Miroslava Remu, kde diváci videli dva filmy zo života Ladiec.  
 Hodová nedeľa začala hudobným programom ladčianskych detí. 
Hlavným bodom programu bolo vystúpenie folklórneho súboru Mladosť 
z Dubnice nad Váhom. Vystúpila aj dychová hudba Ladčanka a hudobná 
skupina KLUB 6 z Košece. Deti sa mohli povoziť na malých motorkách, 
využiť skákací hrad a iné. Opäť bolo k dispozícii mnoho stánkov so suvenírmi 
a občerstvením.  
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 Hodové slávnosti v menších rozmeroch, ale s programom a dobrou 
náladou, pripravili v miestnych častiach Tunežice a Horné Ladce poslanci 
obecného zastupiteľstva za tieto časti obce a ďalší aktivisti – dobrovoľníci. 
V programe boli sväté omše, športové podujatia a dychovka Ladčanka.  
 
 

Fašiangová tradícia 
 

 Kultúrna komisia obecného zastupiteľstva a dychová hudba 
Ladčanka pripravili fašiangy pre občanov. 10. februára 2013 pred Domom 
kultúry ponúkali občanom zabíjačkové špeciality. Oveľa menší záujem ako 
o zabíjačkové špeciality bol o tradičné pochovávanie basy desiatky rokov 
organizované dychovkou. Záujem u občanov je každým rokom menší.  
 
 

Spomienkové oslavy 
 

 Tradične od roku 1947 si v Ladcoch občania pripomínajú výročie 
oslobodenia (30. apríl 1945) a Slovenského národného povstania pri 
pomníku obetiam druhej svetovej vojny.  
 Spomienka na oslobodenie a zavraždenie 19. Ladčanov a padlých 
v druhej svetovej vojne si pripomenuli 30. apríla 2013. Prítomným sa 
prihovoril starosta obce Ing. arch. Ján Remo. Vence položili zástupcovia 
obce a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.  
 Slávnosť pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného 
povstania bola 27. augusta 2013. Príhovor k zúčastneným mala vedúca 
tajomníčka oblastného výboru SZPB Božena Kulhanová. Vence položili 
zástupcovia obce, oblastného výboru SZPB a miestnej organizácie SZPB. 
 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie si 
pripomenuli niekoľkí Ladčania 4. júla 2013 na Skalke v Horných Ladcoch. 
Príhovory mali starosta obce Ing. arch. Ján Remo, správca fary v Ladcoch 
Mgr. Marián Babjak a predsedníčka Matice slovenskej v Ladcoch Mgr. Mária 
Letková. Súčasťou spomienkovej oslavy bola aj výstavka máp z obdobia 
Samovej ríše a Veľkomoravskej ríše.  
 
 

Deň detí 
 

 Deň detí organizoval Farský úrad a viacerí ochotní aktivisti pre 
všetky deti bez rozdielu. Nedeľné popoludnie bolo zaplnené hrami, 
vystúpeniami, pochúťkami a diskotékou. O náladu sa starali najmä Michal 
Fusko a Ľubomír Kuniak.  
 V Základnej škole oslávili Deň detí netradične. Farbami si 
vyzdobovali tričká a navštívili zábavný park HOPLALAND v Trenčíne.  
 Zaujímavé, pútavé a zábavné podujatia pripravili aj v Materskej 
škole. Pre učňov v Odbornom učilišti internátnom sa uskutočnil športový deň 
„O pohár riaditeľa školy“. 
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Návrat k tradíciám 
 

 V Horných Ladcoch pripravili na „Ďura“ vatru, ktorá bola opäť väčšia 
ako v roku predchádzajúcom. Účastníci videli hodnotný kultúrny program, 
v ktorom vystúpila folklórna hudba súboru Váh z Púchova.  
 Podľa účasti sa dá usudzovať, že akcia nie je len záležitosťou 
Hornoladčanov, ale celej obce.  
 
 

Mesiac úcty k starším 
 

 Po dvojročnej prestávke sa v rámci tohto mesiaca dňa 12. októbra 
2013 zišli občania starší ako 65 rokov na pozvanie starostu obce, kultúrnej 
komisie a Zboru pre občianske záležitosti na stretnutí v Dome kultúry. 
V rámci stretnutia vystúpila kapela Kysucký prameň, dôchodcovia dostali 
občerstvenie. K prítomným sa pri stretnutí prihovoril starosta obce Ing. arch. 
Ján Remo i vtedajší kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Jaroslav Baška.  
 
 

Niektoré ďalšie podujatia 
 

 Dňa 12. apríla 2013 Základná škola usporiadala verejno-prospešnú 
zbierku na pomoc boju proti rakovine Deň narcisov. Hlavnou organizátorkou 
bola vychovávateľka Jarmila Gabková. Vyzbierali v škole a medzi občanmi 
380 Eur.  
 22. septembra v Dome kultúry pripravila kultúrna komisia obecného 
zastupiteľstva vystúpenie dychovej hudby Váhovanka z Mníchovej Lehoty.  
  
 Rozlúčka so starým rokom na prelome rokov 2013/2014 bola 
mimoriadne vydarená. Za mimoriadne teplého počasia a úplne bez snehu, 
veľký počet najmä mladých Ladčanov videlo doposiaľ najväčší a najkrajší 
ohňostroj, užili si občerstvenie a to všetko pri vyhrávaní dychovky Ladčanka. 
Aj toto kultúrno-spoločenské podujatie, ako mnohé ďalšie, sa mohlo 
uskutočniť iba za výdatného prispenia sponzorov z miestnych podnikateľov.  
 
 

Ladecké zvesti  
 

 Informačný spravodajca miestnej samosprávy Ladecké zvesti vyšiel 
v roku 2013 opäť šesťkrát. Všetky čísla mali obdobný obsah, ako v roku 
predchádzajúcom, ilustrovaný fotografiami. Spravodajca vychádzal vo firme 
BEEL, s.r.o., Púchov, ktorá minimalizovala finančné náklady na jednotlivé 
čísla. Občania priaznivo hodnotili vydávanie spravodajcu, pretože pravdivo 
a dosť podrobne informoval o dianí v obci.  
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Obecná knižnica 
 

 V roku 2013 sa knihy požičiavali každú stredu od 15:00 do 18:00 
hodiny. Vedúcou knižnice bola Rudolfína Riecka, finančne odmeňovaná 
Obecným úradom.  
 K 31. decembru 2013 bol knižný fond obecnej knižnice v Ladcoch  
17557 zväzkov krásnej, náučnej a detskej literatúry. Počet čitateľov bol 
zhruba na úrovni predchádzajúceho roka – 161 (v roku 2012 – 160). Z toho 
bolo 112 dospelých a 49 detí do 15 rokov.  
 Čitatelia si vypožičali 7 130 zväzkov, z toho krásnej literatúry dospelí 
3 945 a deti 1 970 zväzkov. Náučnej literatúry si dospelí vypožičali 750 kníh 
a deti 565 kníh. 
 V roku 2013 na nákup kníh neprispel nikto. Do knižného fondu 
prispeli súkromné osoby darmi kníh, z toho viacej takých, ktorých tituly sa 
v knižnici nachádzali, ale boli menej opotrebované.  
 Počas roka knižnica nevykonávala nijakú osvetovú činnosť s knihou 
(besedy, výstavy a pod.). 
 
 

Zbor pre občianske 
záležitosti 

 
 Pomocný orgán (komisia) obecného zastupiteľstva sa venoval svojej 
činnosti v oblasti medziľudských vzťahov. Aktív, ktorý túto zložku tvoril, sa 
oproti roku 2012 nezmenil. Ústrednou postavou bola Ľ. Porubčanová, 
matrikárka obce. 
 V pozornosti mali najmä životné jubileá občanov, ktorí dosiahli 
80,85,90 rokov života. Pri tejto príležitosti členovia aktívu ZPOZ navštevovali 
jubilantov a obdarovali ich kvetmi a darčekovým košom. Narodenie detí, 
úmrtia a osobné životné jubileá uverejňovala matrikárka v Ladeckých 
zvestiach, čo sa stretlo u občanov s veľmi kladnou odozvou. Na blahoželania 
k životným jubileám sa využíval aj miestny rozhlas, ak si to rodinní príslušníci 
želali.  
 Mimoriadne akcie ZPOZ-u sa zapisovali do pamätnej knihy, ktorú aj 
v roku 2013 viedla Irena Gajdošíková.  
 ZPOZ zabezpečoval aktívnu účasť a odmeňovanie pri príležitosti 
ukončenia školského roka v Základnej škole a udeľovaní výučných listov na 
Odbornom učilišti internátnom.  
 Zbor pre občianske záležitosti bol spoluorganizátorom Dňa matiek. 
Osobitnú príležitosť na prejavenie medziľudských vzťahov mal ZPOZ 
v októbrovom Mesiaci úcty k starším. V roku 2013 to bolo mimoriadne 
vydarené stretnutie dôchodcov nad 65 rokov vo veľkej sále Domu kultúry, 
o čom píšem na inom mieste tejto kapitoly kroniky.  
 Zbor pre občianske záležitosti v roku 2013 spolupracoval najmä 
s Materskou a Základnou školou v Ladcoch, komisiou kultúry a športu 
obecného zastupiteľstva, dychovou hudbou Ladčanka a inými. 
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Využívanie priestorov 

Domu kultúry 
 

 Okrem stabilne využívaných priestorov (Obecný úrad, knižnica, 
kaderníctvo, kancelária Urbárskeho spoločenstva atď.) bola veľká sála 
využitá 17-krát, vestibul 7-krát na rôzne akcie a 45-krát na predajné trhy.  
 
 

Súbory 
 

 V obci počas roka 2013 pôsobili iba súbory: detský spevácky súbor 
LABAMBINO, detský tanečný súbor pri materskom centre MIMČO.  
  
 Najfrekventovanejším a najkvalitnejším súborom bola dychová hudba 
Ladčanka, ktorej vedenie sa po celý rok staralo o kvalitu a doplňovanie 
hráčmi. Jej personálny stav sa po rokoch stabilizoval.  
 Hudba účinkovala pod vedením Libora Kvasnicu a umeleckého 
vedúceho Jozefa Králika.  
 Káder hudobníkov sa v roku 2013 stabilizoval na hráčoch: 
Vanko Jozef – krídlovka, Letko Pavol – krídlovka, Letko František – trúbka,  
Bohumil Ištvánik – spev, trubka, Jozef Králik – tenor, Martinák Augustín – 
barytón, Kvasnica Libor – klarinet, spev, Belko Milan  (klarinet), Gašpar 
Jaroslav – klarinet, spev, Pagáč Jaroslav - trombón, Illy Jozef – pozón, 
Vavrík Štefan – bas, Češko Milan – bas, Čemeš Jozef – bicie, Kukuliaš Milan 
– bicie, Kvasnicová Magda – spev, Adamcová Anna - spev,  
 
 Dychová hudba účinkovala v Ladcoch na všetkých veľkých verejných 
podujatiach včítane náboženských. Koncertovala na hudobnom lete v Prejtej. 
Na smútočných obradoch v Ladcoch, Tunežiciach ale aj v Nemšovej, 
Luborči, Kľúčovom, Skalke nad Váhom, Trenčianskej Závade, Bolešove, 
Borčiciach, Slávnici, Bohuniciach, Pruskom, Mikušovciach, Tuchyni, Ilave 
a Dulove.  
  
 Niektoré menšie súbory – krúžky sa vytvárali a príležitostne aj 
vystupovali v Základnej škole (mažoretky, tanečný krúžok).  
 
 
 
 

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 
 
 Do tejto časti zápisu zaraďuje kronikár udalosti náboženského 
charakteru, ktoré sa konali na verejnosti a pre verejnosť a mali celoobecný 
charakter. Sem patrí najmä príprava výstavby Rímskokatolíckeho kostola 
Božieho milosrdenstva, postavenie kríža v lome Butkov a niektoré ďalšie 
pastoračné podujatia. 
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Príprava výstavby kostola 
 

 Rok 2013 bol rokom definitívneho schválenia projektu kostola. 
Z vypísanej architektonickej súťaže v roku 2012 postúpili štyri súťažné 
návrhy do druhého kola. To sa uskutočnilo 22. februára 2013. Porota 
v zložení PhLic. Mgr. Marián Babjak, Ing. Anton Barcík (združenie AGAPA), 
Ing. Marián Faturík, Prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD. (Katolícka univerzita 
Ružomberok), Ing. arch. Ivan Kočan (AA SKA), Ing. arch. Ján Remo, ďalej 
Ing. arch. Marián Šovčík, CSc (AA SKA), Prof. Ing. arch. Filip Trnkus, PhD., 
Ing. Július Vinický. Sekretárkou poroty bola Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. 
  
 Porota zo štyroch postúpených projektov ako najlepší vybrala projekt 
od Ing. arch. Ivana Koleniča, CSc. z Bratislavy. Navrhovaný kostol je 
s kapacitou 231 osôb. Obostavaný priestor je hlavná loď 2 641 m3, prístavba 
1 092 m3, zvonica 199 m3. Zastavané plochy: kostol, hlavná loď 331 m2, 
prístavba 236 m2, zvonica 20 m2, spevnené plochy 608 m2. Projekt uvádzal, 
že predpokladané finančné náklady sú: kostol, hlavná loď 364 826 Eur, 
sakristia 273 170 Eur, zvonica, interiér a spevnené plochy 362 000 Eur. 
Spolu cca 1 000 000 Eur.  
  
 Dňa 14. apríla 2013 sa vo veľkej sále Domu kultúry v Ladcoch konala 
výstava a vernisáž, na ktorej autori štyroch postupujúcich architektonických 
návrhov na rímskokatolícky kostol predstavili svoje návrhy na verejnej 
výstave. Panely dali možnosť značnému počtu divákov konfrontovať svoje 
názory s názormi poroty. Program vernisáže umožnil prítomným oboznámiť 
sa s podrobnosťami i s históriou prípravy od prvej myšlienky postaviť kostol 
do štádia schválenia projektu. O informácie sa postarali Ing. arch. Ivan 
Kočan, predseda poroty, sekretárka poroty Ing. arch. Beáta Polomová, 
starosta obce Ing. arch. Ján Remo, autor víťazného návrhu Ing. arch. Ivan 
Kolenič, generálny riaditeľ Považskej cementárne Ing. Anton Barcík.  
 
 
 

Kríž v lome Butkov 
 
 Takmer 150 účastníkov prišlo na slávnostnú posviacku mohutného 
kríža v lome Butkov 14. septembra 2013. 
 Kríž dala postaviť Považská cementáreň, a.s.. Má spolu so skalou, 
ktorá s ním tvorí jeden celok, výšku 12 metrov, z toho kríž 8,8 m a skala 3,5 
metra. V srdci kríža je uložená relikvia dreva svätého kríža a v skale kríža 
kúsok kameňa z Golgoty.  
 Kríž na Butkove slávnostne požehnal páter Elias Vella z Malty. Na 
svätej omši celebrovalo kňazovi Antonovi Gubalovi 9 kňazov. Homíliu 
predniesol páter Elias Vella.  
 Zážitok z posviacky umocnil hudobný sprievod skupiny The Gospel 
Family z Novej Dubnice.  
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Iné podujatia 
pre veriacich a deti 

 
 Deň detí organizoval Farský úrad a aktívni farníci pre deti bez 
rozdielu. Nedeľné popoludnie sa nieslo v znamení rozprávok. Deti v rôznych 
maskách čakal bohatý program, vrátane rôznych pochúťok v podobe 
špekačiek a sladkostí. O náladu sa starali hlavne vedúci súboru LABAMBINO 
Michal Fusko a diskdžokej Ľubomír Kuniak.  
 Príchod svätého Mikuláša pripravil Rímskokatolícky farský úrad 
v Ladcoch 6. decembra 2013. Dary na mikulášsku nádielku umožnil 
financiami Obecný úrad v Ladcoch a Farský úrad.  
 21. decembra 2013 mali možnosť všetci občania, najmä mládež, 
zúčastniť sa na Vianočnom koncerte pred budovou Farského úradu. 
Koncert pri jasličkách svojim spevom obohatili deti – speváčky LABAMBINO 
a známe umelkyne Viera Paulovičová a Zuzana Speváková. Všetkým 
prítomným ponúkli kapustnicu a varené víno.  
 V letnom období organizoval Farský úrad púť do Krakova. Zúčastnilo 
sa na ňom 43 účastníkov, veriacich z Ladiec. V Krakove si prezreli chrámy, 
niektoré historické pamiatky a vypočuli si prednášku.  
 15. júna usporiadali tzv. Farský deň pre veriacich z Ladiec, ktorí 
pomáhali pri rôznych pastoračných a iných akciách usporiadaných farou.  
  
 V dňoch 6. – 10. mája sa niekoľko Ladčanov zúčastnilo na púti do 
Ríma. 
 

 
 
 

 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

 Oblasť životného prostredia bola v pozornosti obce, niektorých 
dobrovoľných organizácií a výrobných podnikov. Zamerala sa najmä na 
oblasť ovzdušia, starostlivosti o verejnú zeleň, vodné toky a odpadové 
hospodárstvo.  
 
 

Starostlivosť o zeleň 
 

 O verejnú zeleň sa v roku 2013 starali pracovníci pracovnej skupiny 
Obecného úradu. Pravidelne kosili priestory v obci a na cintorínoch. V tomto 
roku bolo kosenia o niečo menej, pretože traviny pre značné sucho rástli 
pomalšie. Rovnako o stromy a okrasné kríky sa starala pracovná skupina 
Obecného úradu. Bez patričnej starostlivosti opäť zostal ladčiansky park, 
pretože majiteľ – sestry Rádu sv. Vincenta z Pauly (sídlia v Nitre) nebol 
schopný o park sa systematicky starať. Rovnaký osud mal v roku 2013 aj 
kaštieľ, ktorý je stále v horšom stave a dôjde k úplnej devastácii, ak pamiatku 
neprevezme majiteľ, ktorý kaštieľ zrenovuje a dá objektu zmysluplné 
využívanie.  
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Odpadové hospodárstvo 
 

 Naďalej fungoval zberový dvor. Jeho prostredníctvom sa mohol 
uskutočňovať zber triedeného odpadu v 8 komoditách. Pre občanov bol 
zberový dvor otvorený dvakrát v týždni za prítomnosti pracovníka Obecného 
úradu. V roku 2013 sa realizovalo oplotenie dvora v dĺžke 53 metrov (viď 
časť zápisu „VÝSTAVBA OBCE“).  
 
Výsledky zberu odpadov v roku 2013: 
papier a lepenka   1,77 ton 
sklo   20,56 ton 
nebezpečný odpad  8,26 ton 
plasty    16,22 ton 
pneumatiky  3,08 ton 
železo   3,02 ton 
bioodpad   10,00 ton 
batérie a akumulátory 0,08 ton 
 
netriedený odpad: 
zmesový komunálny odpad 561,00 t 
objemový odpad  27,00 t 
 
 Odvozcovia – odberatelia v roku 2013 inkasovali za odvoz tieto sumy: 
Marius Pedersen, a.s., Trenčín 59 484 Eur 
Unikomas Dubnica nad Váhom  1 914 Eur 
PD Košeca, a.s.  1 652 Eur 
Gold Pack, s.r.o., Beluša 844 Eur 
Bramac s.r.o., Dubnica n/V 348 Eur 
 
 

Vodné toky 
 

 Starostlivosť o Slatinský potok a Lúčkovský potok bola aj v roku 2013 
závislá od finančných prostriedkov. Oba potoky majú (a zvlášť v tomto roku 
mali) enormne málo vody. Slabá prietočnosť zapríčiňovala ich zanášanie 
a zrastanie.  
 Do starostlivosti o vodné toky a rybník v Tunežiciach sa zapojili 
členovia Slovenského rybárskeho zväzu, najmä čistením brehov potokov.  
 
 

Ovzdušie 
 

 Občanom bývajúcim v okolí cementárne podalo vedenie spoločnosti 
informáciu o vplyve prevádzky Považskej cementárne, a.s. na stav životného 
prostredia v okolí podniku v roku 2013. Zo správy vyberám:  
 V roku 2013 vypustili do ovzdušia z jednotlivých výrobných zariadení 
a kotolní spolu 161 ton tuhých znečisťujúcich látok, čo je porovnateľné 
množstvo ako v predchádzajúcom roku. Prašné emisie produkovali najmä zo 
zakrytej skládky surovín. Technologické zariadenia boli odprášené účinnými 



1970 

odprašovačmi, ktorých účinnosť bola viac ako 90 %. Z komína rotačnej pece 
uniklo 14 ton prachu, čo bolo menej ako v roku 2012. 
 Plynné znečisťujúce látky, najmä oxid dusíka a oxid uhoľnatý, 
vypúšťali v podobných množstvách ako v roku 2012. Koncentrácie tuhých 
znečisťujúcich látok vo vypúšťaných spalinách a vzduchu z komínov 
a technologických výduchov neprekročili polovičné hodnoty zákonného limitu.  
 Za vypustenie emisií zaplatila cementáreň do Štátneho fondu 
životného prostredia 137 500 Eur. 
 Zákon č. 309/1991 Zb. o ovzduší stanovuje, že na 1 tonu vyrobeného 
slinku je možné vypustiť do ovzdušia 1,5 kg prachu. Považská cementáreň 
v roku 2013 vypustila 0,2 kg prachu, čo je 13 % stanoveného limitu.  
 O aktuálnej situácii pri vypúšťaní emisií z komína rotačnej pece sa 
mohli občania denne informovať na tabuli monitorovacieho systému.  
 Odpadové vody vznikajúce v prevádzke čistili v mechanicko-
biologickej čistiarni odpadových vôd, z ktorej ich vypúšťali do Lúčkovského 
potoka. V roku 2013 vypustili 105 800 m3 vôd chladiacich, ktoré sú bez 
znečistenia a 1 778 m3 vyčistených splaškových vôd s priemerným 
znečistením BSK5 14 mg/l (povolená norma je 20 mg/l).  
 Považská cementáreň, a.s. sa významnou mierou podieľala na 
zneškodňovaní odpadov. V roku 2013 v rotačnej peci znehodnotili 4 205 ton 
gumového odpadu (pneumatiky a pod). Spálili 21 868 ton mäsokostných 
múčok. Na špeciálnej linke separovali a zneškodnili 25 854 ton odpadov 
z plastu, papiera a dreva.  
  

 
 

OBCHOD A SLUŽBY 
 

 V poskytovaní obchodných a iných služieb sa v roku 2013 vyriešil 
predaj potravín postavením nových obchodných priestorov (píšem o tom 
v kapitole VÝSTAVBA OBCE). Obchod prevzala firma AMV (majiteľ Michal 
Matúška) – má aj predajňu v budove urbariátu. 
Podľa informácie z Obecného úradu v roku 2013, v obci nijaký obchod ani 
prevádzka služieb nezanikli.  
 Do obce prichádzali rôzni predajcovia, ktorí v sortimente textil, obuv 
a domáce potreby zlepšovali výber a možnosti nákupu v Dome kultúry 
celkom 47-krát. Ďalej to boli predajcovia zeleniny, najmä Pavol Komárek 
a predajca z južného Slovenska, predajcovia mäsa, cukroviniek ale aj 
ovocných stromov, drogistického tovaru a pod.  
  
  

Predajne potravín 
a pohostinstvá 

 
- Potraviny AMV (Hviezdoslavova ulica) 
- Potraviny AMV (Cementárska ulica) 
- Potraviny a predaj mäsa – Klasik (Ing. Michal Staňo) 
- Reštaurácia KOPYTO (Martin Adamec) 
- Bistro Veronika 
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- Pohostinstvo Pod gaštanmi 
- Pohostinstvo U SABU (P. Jesenský) 
- Centrik (Peter Posluch) 
- U Rada (Radovan Hofstädter) 
- U Emila (Emil Kandráč) – Tunežice 
- Herňa PUB 
- Nočný klub 

 
 

Iné predajne, výrobne 
 a služby 

 
- Drogéria (Amália Zábojníková) 
- Agrobon – záhradnícke potreby  
- Textil – galantéria (V. Daňo) 
- TINEA – kvetinárstvo (I. Remšíková) 
- Novinový stánok (Bresman) 
- Autoservis (František Strážnický) 
- Autoservis BIMETAL 
- Kameňosochárstvo (Anton Bialoň) 
- NOVAPARKET (Barninec) 
- BLACHOTRAPEZ – nemecké plechy (Ján Lubarda – Poľsko) 
- DENA - kaderníctvo a kozmetika (Denisa Gregorová) 
- DREVOVÝROBA (Peter Chovanec) 
- RETUX – kovovýroba (Blažíček) 
- WILLI HOLDING – výroba peletiek 
- Monstroj – sklady 
- KVADROEKO Tunežice – výroba betónových tvárnic 
- Výkopové a stavebné práce – Emil Kandráč (Tunežice) 

 
       V obci ďalej fungovali ďalšie tri väčšie podniky, ktoré uvádzam 
v kapitole „VÝROBNÉ PODNIKY“ (Považská cementáreň, a.s., Doprastav, 
a.s. – kameňolom Tunežice a DREVOPAL, s.r.o. - Róbert Jendrol.  
 
 

Pošta Ladce 
 
 Pošta Ladce aj v roku 2013 poskytovala veľké služby obyvateľom, 
podnikom a organizáciám.  
 Vedúcou bola Mária Uríčková. Celkom pracovali na pošte dve 
pracovníčky pri priehradke a 3 doručovateľky.  
 Niektoré výkony pošty vyjadrené číslami: 
Za rok sa podalo 17 000 doporučených zásielok a asi 50 000 obyčajných 
listových zásielok.  
Podalo sa 2 000 balíkov, pričom mali občania možnosť podať aj ako expres 
zásielku, ktorá bola doručená na druhý deň.  
 Dodané zásielky všetkých druhov sa v počtoch a sortimente zhruba 
rovnali podaným.  
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 Služby Poštovej banky tvorili polovicu služieb, ktoré poskytuje pošta 
svojim klientom. Boli medzi nimi: 

- osobné účty 
- poistenia 
- vkladné knižky 
- úvery 

 
 Na pošte občania našli aj rôzny doplnkový tovar: noviny, časopisy, 
rôzne druhy pohľadníc a pod.  

Zlepšil sa prístup do poštovej budovy vybudovaním parkoviska, ktoré 
realizovala pracovná skupina Obecného úradu.  

 
 

Železnica  
Slovenskej republiky 

 
 Aj rok 2013 bol na železnici v znamení modernizácie železnice – jej 
prispôsobeniu na rýchlosť 160 km za hodinu. I keď boli dokončené takmer 
všetky práce na úseku Ladce – Beluša, výstavba v Púchove priamo 
ovplyvňovala aj stanicu v Ladcoch.  
 Z prác priamo v Ladcoch sme zaznamenali, že stavbári urobili úpravu 
fasády na železničnej stanici.  
 Za zmienku stojí, že i keď sa zdá, že v Ladcoch sa práce rokom 2013 
skončili, jeden z hlavných cieľov plnej automatizácie sa dosiahne až po 
uzavretí trasy do Púchova a potom do Žiliny.  
 Pre dielčí úsek Trenčianska Teplá – Beluša bolo v roku 2013 dôležité, 
že v Bruseli schválili 321 139 505 Eur na dokončenie – modernizáciu tohto 
úseku. Celková jeho dĺžka je viac ako 20 km včítane hotového úseku 
v Ladcoch.   
 
 
 

POĽNOHOSPODÁRSTVO  
A LESNÉ HOSPODÁRSTVO 

 
Poľnohospodárske družstvo 

Košeca, a.s. 
 

 Poľnohospodárske družstvo Košeca, a.s. obhospodaruje celkom 
1 961 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho bolo 1 125 hektárov ornej 
a 836 hektárov lúk a pasienkov. Na družstve chovali 380 kusov hovädzieho 
dobytka a 910 kusov oviec. V PD Košeca, a.s. pracovalo 24 zamestnancov.  
 V katastri Ladce – Tunežice (výrobné stredisko – farma Ladce) v roku 
2013 hospodárili na 603 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej 
pôdy 283 hektárov a 295 hektárov lúk a pasienkov. Vedúcim strediska bol 
Vladimír Chovanec.  
 V stredisku Ladce pestovali cukrovú repu na 30 hektároch. Na dieloch 
Za priekopy a Kráčiny sa urodila repa v priemere 53 ton na hektár. Pšenica 
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ozimná na 50 hektároch v Rudinkách, Dužinách, na Dlhých dieloch mala 
výnos 4,7 ton z hektára.  
 Kukurica na siláž – 150 hektárov sa pestovala Za Váhom, na 
Horekončí, U brvna, Za cintorínom, Medzi ramenami a v Daňových Nivách. 
Kukuričná hmota sa pestovala pre bioplynové stanice, pre BIOPLYN 
Horovce.  
 Výroba sena z lúk smerovala do vlastnej živočíšnej výroby.  
 
 

Lesné družstvo  
a Urbárske spoločenstvo  

Ladce 
 
 Predstavenstvo oboch spoločenstiev zasadalo celkom 17-krát. Okrem 
otázok prevádzky najviac času venovali príprave podkladov na vstup do 
právnej subjektivity podľa nového zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách. Vypracovávali nové zoznamy vlastníkov oboch 
spoločenstiev podľa listov vlastníctva aktualizovaných po 1. máji 2013.  
 Veľa práce venovali členovia spoločenstiev a brigádnici na zveľadenie 
lesa. Počas roka 2013 sa postupne vyťažili stromy napadnuté kôrovcom, 
vývraty a polomy po silných vetroch v Bukovine, Dielci a v Háji spolu 343 m3 
dreva, ktoré odpredali. 
 Podľa lesného hospodárskeho plánu sa vyčistil porast č. 216 v Háji 
a pripravil na výsadbu mladých sadeníc (1000 kusov). Práce pokračovali 
čistením lesa, dosádzaním sadeníc a natieraním stromčekov proti ohryzu 
lesnou zverou.   
 V Kamennej, Dielci, Bukovine a Pod Bukovinou odpracovalo 16 
pracovníkov za 15 dní 1215 hodín. Pri čistení a výsadbe v Háji vysadili 500 
sadeníc buka a 500 sadeníc borovice. Tu za 6 dní 10 pracovníkov 
odpracovalo 448 hodín. V Kamennej za 6 dní dosadili 100 kusov sadeníc 
buka a 100 kusov sadeníc borovice.  
V priebehu roka vyrovnali lesnú cestu v Bukovine.  
 Na jeseň sa práce presťahovali do ovocného sadu. Vykosili trávu, 
popálili veľké množstvo orezaných konárov. Na úrodu bol sad v roku 2013 
veľmi chudobný a i to, čo sa urodilo, opadalo. 
  
 

Lesné družstvo 
 a Združenie urbárnikov  

v Tunežiciach  
 

 Lesné družstvo a Združenie urbárnikov v Tunežiciach pracovalo aj 
v roku 2013 s vedením: 
Vladimír Kvasnica, predseda 
Jozef Češko, podpredseda 
Ján Mikuška, hospodár 
Jozefína Kňažková, zapisovateľka 
členovia výboru: Jozef Mikuška, Miroslav Kvasnica, Ján Baška. 
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V dozornej rade boli: 
Adrián Kvasnica, predseda 
Pavol Letko, Milan Češko – členovia 
 
 Práce v lese organizované výborom a pod dohľadom odborného 
lesného hospodára Ing. Hojdíka sa začali neskoršie ako po iné roky. Bolo to 
spôsobené predovšetkým nepriaznivým počasím. Za účasti členov 
spoločenstva a za výdatnej pomoci mládeže Tunežíc urobili obžínanie 
mladých stromčekov, ochranu proti lykožrútovi lesklému, uhadzovanie 
haluzoviny a náter proti ohryzu zverou.  
 Pomocou najatého živnostníka sa urobila ťažba kôrovcom napadnutej 
smrečiny. V tomto roku venovali pozornosť aj opravám lesných ciest. 
Enormné teplá v letných mesiacoch ohrozovali les vznikom požiarov. 
Z členov výboru zostavili protipožiarne hliadky, ktoré kontrolovali lesný porast 
každý deň.  
 Aj v tomto roku sa riešil spor medzi podnikom Doprastav, a.s. Žilina 
(lom Tunežice) i za účasti starostu obce Ing. arch. Jána Remu a Úradom 
starostlivosti o životné prostredie. Spor sa zaoberal nedovolenou skládkou 
odpadového materiálu v lesnom poraste. Prejednávala sa aj žiadosť 
o povolenie ťažby štrku v koryte Váhu. Združenie žiadosť zamietlo.  
 
 
 
 

VÝROBNÉ PODNIKY 
 

 Výrobné podniky na území Ladiec zamestnávali v roku 2013 okolo 550 
pracovníkov. V prvom rade to bola Považská cementáreň, a.s., ktorá pred 
dvadsiatimi rokmi mala okolo 500 pracovníkov, teraz asi 380. Počet 
zamestnancov sa znížil v dôsledku modernizácie a zadávaním opráv 
a služieb iným firmám. DREVOPAL, firma R. Jendrola, zamestnávala 
v minulých rokoch až 80 pracovníkov, dnes 50 – 60. Kameňolom Tunežice 
reguluje počet pracovníkov sezónne. Najdramatickejšie sa znížil počet 
robotníkov a technikov vo Vodnej elektrárni Ladce – z 24 na 4 a podobne aj 
v Poľnohospodárskom družstve Košeca, farma Ladce.  
 Ostatné podniky charakteru obchodu a služieb uvádzam v inej kapitole 
tohto zápisu kroniky.  
 
 
 

Považská cementáreň, a.s. 
 

 V zápise za rok 2013 sa kronikár rozhodol uviesť aj niektoré údaje 
o Považskej cementárni, a.s., ktoré sa podarilo kronikárovi obstarať a ešte 
v nijakom zápise neboli uvedené. Sú to menovite základné údaje 
a informácie o cementárni, štatutárne orgány spoločnosti, dôležité historické 
medzníky a výrobné výkony a predaj výrobkov cementárne za rok 2013. 
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Základné informácie 
Považská cementáreň ako akciová spoločnosť vznikla 16. septembra 1994. 
Zakladateľom bol vtedajší Fond národného majetku Slovenskej republiky. 
Základné imanie bolo 11 508 830 Eur, pričom boli vydané cenné papiere – 
akcie na osobu v počte 338 495 kusov, menovitej hodnoty po 34 Eur.  
 
Predmet podnikania 
Sprostredkovanie obchodu, oprava železničných Raj vozňov, výroba slinku, 
mletých vápencov, mletej trosky (LANOVA), cementov a výrobkov na báze 
cementov. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi. 
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu 
a reklamy. Vnútroštátna nákladná cestná doprava a vnútroštátna 
nepravidelná autobusová doprava. Ubytovacie služby, stravovanie, závodné 
stravovanie. Oprava a údržba strojových zariadení, vŕtacie práce 
k vykonávaniu clonových odstrelov. Činnosť účtovných poradcov, vedenie 
účtovníctva, činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Oprava 
a údržba stavebných zariadení, prevádzkovanie železníc (vlečková doprava), 
oprava a údržba motorových vozidiel, neverejná cestná doprava, predaj 
pohonných hmôt. Prenájom nehnuteľností, prenájom motorových vozidiel. 
Technické testovanie, meranie analýzy, reklamné činnosti. Vykonávanie 
trhacích prác – clonové odstrely (povrchové dobývanie). Montáž, oprava, 
údržba vyhradených elektrických zariadení, odborné skúšky elektrických 
zariadení. Výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla. Nakladanie 
s odpadmi (s výnimkami nebezpečných odpadov), podnikanie v oblasti 
nakladania s nebezpečným odpadom. Banská činnosť. Prenájom strojov, 
prístrojov a zariadení.  
 
 
Štatutárne orgány spoločnosti 
predstavenstvo:  Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ PCLA, predseda  
členovia:  Martin Gastinger, prokurista spol. Berger Holding 
 Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ PCLA 
 Ing. Jozef Mikušinec, výrobno-technický riaditeľ PCLA 
 Franz Wallner, konateľ spoločnosti Berger Holding 
 Alois Weiherer, prokurista spoločnosti Berger Holding  
 
prokúra: Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka PCLA 
 
dozorná rada: predseda: Karl Gesl, konateľ spoločnosti Berger Holding          
 člen: Ing. Pavel Martauz, riaditeľ kvality a stratégie PCLA 
 člen: Ing. Anton Malovec, vedúci výroby PCLA 
 
výkonné vedenie:   Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
  Ing. Jozef Mikušinec, výrobno-technický riaditeľ 
  Ing. Mária Kebísková, ekonomická riaditeľka 
  Ing. Pavol Martauz, riaditeľ kvality a stratégie 
  Ing. Ľubomír Martinka, obchodný riaditeľ 
  Ing. Peter Šumaj, personálny riaditeľ 
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Dôležité historické medzníky 
 
1888 – začiatok prieskumných prác a otvorenie kameňolomu 
1888 – prvý obchodný názov „Ledecz Portland Zement fabrik des Adolf von 

Schenk – Lédecz“ 
1889 – 25. jún začiatok výstavby cementárne 
1890 – 9. február začiatok výroby. Prvý rok 2 367 ton cementu 
1895 – továreň zamestnáva 500 zamestnancov 
1896 – ročná výroba cementu 25 000 ton 
1908 – pokusy s automatickou výrobou v Schneiderovej šachtovke 
1911 – zmena majiteľa cementárne.  

8 000 kusov akcií prevzala Žilinská účastinárska spoločnosť na 
výrobu cementu a vápna 

1914 – uhorská vláda nariadila vyrábať cement aj počas vojny 
1920 – pokračovanie pokusov s automatickými šachtovými pecami 
1920 – celoštátny generálny štrajk (nasledovali represie) 
1926 – inštalácia automatických šachtových pecí podľa systému   

Hauenschild s výkonom 100 – 125 ton za deň   
1928 – začiatok obdobia zvýšenia starostlivosti o kvalitu 
1930 – začiatok výstavby výrobne hlinitanového cementu 
1933 – začiatok výroby hlinitanového cementu pod názvom „Bauxit“ 
1939 – až 1943 pokles výroby cementu, zákaz vývozu do krajín ovládaných 

fašistickým Nemeckom 
1945 – začiatok výroby po druhej svetovej vojne 
1945 – do prevádzky sa dala nová pec a nový mlyn 
1950 – názov Slovenské cementárne a vápenky, n.p. Cementáreň Ladce 
1951 – až 1955 výstavba dielne, drviarne, predlamárne, cementových síl, 

studne, trafostanice, vykladacej stanice lanovky, visutá dráha 
a ďalšia modernizácia 

1961 – schválenie projektu rekonštrukcie cementárne so zámerom postaviť 6 
šachtových pecí 

1963 – zmena koncepcie výstavby zo šachtových na rotačnú pec 
1969 – 5. február – uvedenie zmodernizovaného závodu do prevádzky 
1971 – prekročenie hranice výroby 400 00 ton cementu 
1972 – prekročenie kapacity výroby 500 000 ton na 555 000 ton cementu 
1974 – začiatok výstavby opravovne Raj vozňov 
1977 – prekročenie hranice 600 000 ton cementu ročne 
1978 – odčlenenie závodu Vápenka Žirany a pričlenenie závodu Cementárne 

Lietavská Lúčka 
1981 – Nový názov: Považské cementárne, koncernový podnik Ladce 
1982 – pokusné spaľovanie opotrebovaných pneumatík 
1985 – významná rekonštrukcia rotačnej pece – výmena plášťa 
1988 – zásadné riešenie najslabšieho článku výroby – výstavba ciest v lome, 

otvorenie 12. etáže 
1988 – nová sušiareň trosky s elektroodlučovačom, plynofikácia cementárne, 

zníženie prašnosti 
1990 – odčlenenie závodu Lietavská Lúčka 
1990 – osamostatnenie od generálneho riaditeľstva Cementárne a vápenky 

Trenčín. Začiatok modernizácie a novej exportnej politiky 
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1994 – založenie akciovej spoločnosti Považská cementáreň, a.s., Ladce 
1995 – privatizácia spoločnosti, rozhodujúci vlastník Portlandcement a.s., 

Ladce 
1996 – modernizácia cementovej mlynice 
1998 – zavedenie systému manažmentu kvality podľa normy EN ISO 9001 
1999 – vstup zahraničného partnera do akcionárskych štruktúr spoločnosti  
1999 – modernizácia chladiča slinku v rotačnej peci 
1999 – uvedenie nového výrobku CEMODUR (pre výstavbu tunelov) na trh 
2000 – uvedenie nového nízkochrómového ekologického cementu 

CHROMATMIN na trh 
2000 – schválenie investičného generelu, rozsiahlej prestavby 

a modernizácie cementárne s cieľom rastu výkonnosti 
2001 – začiatok realizácie investičnej úlohy 
2001 – výstavba uhoľného hospodárstva 
2002 – spaľovanie mäsokostných múčok – trvalá prevádzka 
2003 – zavedenie systému manažérstva kvality (norma EN ISO 9001:2000) 
2003 – prekročenie hranice 700 000 ton výroby cementu a jeho predaja 
2004 – rekonštrukcia cementovej mlynice č. 3 
2004 – vyrobenie antibakteriálneho a protiplesňového cementu 

BIOCEMENT. Prekročenie hranice 800 000 ton vo výrobe cementu 
2005 – Zvýšenie kapacity mletia cementu a baliarne. Vybudovanie linky na 

spaľovanie TAP 
2005 – zavedenie environmentálneho systému kvality podľa ISO 14000:2004 
2006 – modernizácia rotačnej pece a cementovej mlynice 
2006 – najvyšší podiel spoluspaľovania alternatívnych palív v SR (34 %) 
2007 – investičná úloha: „Valcový cementový mlyn CM 2“ 
2007 – rekordná výroba slinku a cementu (cez 900 000 ton) 
2007 – zásadná rekonštrukcia administratívnej budovy.  

Vybudovanie športového areálu v Belušských Slatinách 
2008 – historicky rekordná výroba a predaj cementu 1 000 000 ton.  

Uvedenie do prevádzky nového cementového valcového mlyna CM2 
2008 – významný rozvoj betonárskeho programu v dcérskej spoločnosti 

Ladce Betón – nové betonárne v Nitre, Galante, Tvrdošíne 
2009 – ďalší rozvoj betonárskeho programu v spoločnosti Ladce Betón  

(Žiar nad Hronom) 
2009 – zníženie výroby vplyvom celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy 
2010 – pokračovanie vplyvu krízy.  

Kapitálový vstup do betonárne Ladce Betón – PERTESO, s.r.o., 
Trenčín 

2011 – ďalší pokles stavebnej výroby a vplyv na výrobu cementu.  
Zavedenie dane z emisných kvót. 

 
 
Ocenenia spoločnosti Považská cementáreň, a.s. 
 
1995 – Najlepší exportér Slovenskej republiky 
1996 – Najlepší exportér Slovenskej republiky 
1997 – Najlepší exportér Slovenskej republiky 
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1998 – Ocenenie kvality portlandských cementov certifikátom ochrannej 
značky a zlatou medailou Slovak Gold 

1999 – Prestížne ocenenie kvality najvyšších značiek portlandských 
cementov Grand Prix Slovak Gold 

1999 – Najlepší exportér Slovenskej republiky 
2000 – Ocenenie kvality nízkochrómového cementu chromatmin certifikátom 

ochrannej značky a zlatou medailou Slovak Gold 
2001 – Ocenenie Grand Prix za expozíciu na výstave kvalita 2001 
2003 – Zlatá plaketa Coneco za exponát chromatmin 
2003 – Čestné uznanie predsedníčky ÚPV SR za „Spôsob likvidácie 

upravených organických odpadov spaľovaním v rotačných peciach“ 
2003 – Veľká cena Slovenské zlato za prínos pre lepšie podnikateľské 

prostredie Slovenska 
2004 – Najlepší exportér Slovenskej republiky 
2004 – Zlatá plaketa Racioenergia 2004 pre ekotechnológiu BIOTRIX 
2004 – Veľká cena Slovenské zlato za prínos pre lepšie podnikateľské 

prostredie Slovenska 
2005 – Prestížne ocenenie kvality nízkochrómového cementu chromatmin 

Grand Prix Slovak Gold 
2005 – Udelenie európskeho patentu za „Spôsob výroby bezchrómového 

cementu technológiou vyvinutou spoločnosťou Považská 
cementáreň, a.s. 

2006 – Ocenenie dlhodobých, veľmi dobrých výsledkov v ekonomike 
a rozvoji spoločnosti certifikátom Slovak Gold Exclusive 

2007 – Ocenenie Ministerstva životného prostredia SR v rámci Národného 
programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov – 
právo používať na výrobky CEM I 42,5 N Chromatmin a CEM II/B-S 
32,5 R Chromatmin environmentálnu značku EVV – environmentálny 
vhodný výrobok 

2007 – Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR:  
 2. miesto v kategórii Produkt, 3. miesto v kategórii Manažérstvo 
2008 – Ocenenie Slovak Gold za CEM II 42,5 R a technológiu biotrix 
2008 – Ocenenie dlhodobých výsledkov v ekonomike a rozvoji spoločnosti 

certifikátom Slovak Gold Exclusive 
2009 – Národná podnikateľská cena za životné prostredie za technológiu 

biotrix 
2009 – Zlatý mravec 2009 za firemné odpadové hospodárstvo 
2009 – Zvláštne ocenenie od NBS SR za účasť na zavedení eura 
2009 – Prestížne ocenenie technológie biotrix cenou Grand Prix Slovak Gold 
2010 – Slovak Gold Exclusive – ocenenie dlhodobých veľmi dobrých 

výsledkov v ekonomike a rozvoji spoločnosti 
2010 – Inovačný čin roka 2009 za technológiu výroby bezchrómového 

cementu CHROMATMIN 2. generácie 
2010 – Cena Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne 

chránené technické riešenie 
2011 – Ocenenie ministra hospodárstva SR „Výrobková inovácia“ – 

BIOLANOVA 
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2011 – Certifikát ochrannej značky kvality a zlatá medaila Slovak Gold 
„spoluspaľovanie spracovaných vedľajších živočíšnych produktov 
ekotechnológiou BITRIX 

 
Poznámka: 
Ocenenia a štátne vyznamenania v minulosti sú zaznamenané v zápisoch 
v príslušných rokoch.  
 
 
Výroba cementu v roku 2013 
 
Ekonomické výsledky v porovnaní s rokom 2012 ovplyvnili najmä tieto 
skutočnosti: 
- pokračovanie dopadov prehlbujúcej sa recesie, krízy, kríza eurozóny, 

vývoj kurzu stredoeurópskych mien, prebytok kapacít a nedostatok 
dopytu 

- vyššia výroba a predaj v tonách aj s ohľadom na sortimentné zloženie 
cementov 

- vyššie prepravné vzdialenosti a tým aj vyššie náklady na prepravu 
- efekt nedostatku až úplnej absencie príležitosti v stavebníctve, prebytku 

výrobných kapacít a výrazného tlaku na znižovanie predaja 
 
Výroba: 
V roku 2013 vyrobili 853 000 ton cementu, čo bolo  o 4,4 % viac ako v roku 
2012. Vyrobilo sa 611 000 ton slinku, čo je o 18 500 ton menej ako 
v predchádzajúcom roku.  
 
Predaj: 
V roku 2013 predali 856 742 ton cementu, čo bolo o 39 672 ton viac ako 
v roku 2012. Export za celý rok bol vo výške 439 782 ton, teda 51,33 %-tný 
podiel z celého predaja. 
 
 
Mimovýrobné podujatia 
 
 Deň cementárov oslávili pracovníci cementárne dňa 12. júla 2013. 
Ako každý rok, usporiadali tradičný turnaj na zmenšenom futbalovom ihrisku. 
Nastúpili mužstvá Výroby, Údržby, Lomu a družstvo zložené z pracovníkov 
opravovne vozňov Raj a baliarne. Zvíťazilo družstvo Výroby, keď vo finále 
porazilo mužstvo Raj.  
 Z iniciatívy vedenia Považskej cementárne, konkrétne generálneho 
riaditeľa Ing. Antona Barcíka a vedúceho lomu D. Blašku v lome Butkov 
postavili mohutný kríž s upraveným okolím. Dielo vybudovali na náklady 
cementárne (viac v kapitole NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT). 
 Dňa 5. decembra usporiadalo vedenie cementárne a odbory stretnutie 
s bývalými pracovníkmi – dôchodcami. Okrem kultúrneho a spoločenského 
posedenia si prítomní vypočuli príhovor o súčasnosti spoločnosti Považská 
cementáreň, a.s. – o výrobe, sociálnych otázkach a pod.  
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Lom Tunežice 
 

 Lom Tunežice aj v roku 2013 patril pod správu generálneho 
riaditeľstva Priemysel kameňa DOPRASTAV, a.s., Žilina.  
Vedúcim lomu bol Marián Sládek.  
 V roku 2013 sa počet pracovníkov pohyboval v medziach 13 – 15, 
ktorí pracovali v turnusových cykloch.  
 Kameňolom dodával drvený materiál najmä na stavby modernizácie 
železnice, na stavby Doprastavu, a.s., okolitým firmám, obecným úradom 
a jednotlivcom podľa objednávky.  
 V prvej časti roka ešte rezonoval problém zriadenia výrobne asfaltov, 
ktorý vyvrcholil až do petície Tunežičanov v roku 2012 a rokovania na 
Ministerstve životného prostredia, ktoré vydalo kladné rozhodnutie. Napriek 
tomu sa výrobňa asfaltových zmesí v Tunežiciach nezriadila.   
 
 

DREVOPAL, s.r.o., Ladce 

 
 Firma založená v roku 1992, ktorej konateľom bol v roku 2013 Róbert 
Jendrol mala hospodársky konsolidovaný rok. V zápise kroniky z roku 2012 
som podrobne popísal výkony, technické zariadenia a možnosti tohto 
podniku. V roku 2013 sa nič podstatné nezmenilo.  
 Vo výrobnom programe boli opäť výrobky:  
krovy (väzníky, rezivo na zákazku) 
palivá (palivové drevo, pelety, brikety) 
štiepka (farebná a dekoračná) 
zrubový obklad 
europalety (najväčší objem z celkovej výroby vyvážali aj do zahraničia). 
 
 
 
 
            
  

 
   

 
 
 
 

 
 
  

                                                                       
 
 
 
 



1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   
 

  

 
 
  
 
 
  

   
 
  

  
 

 
 

 
 


