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LADECKÉ 
ZV ESTI 

Organizácia Zväzu inva- 
lidov vznikla v  ladcoch 
v  roku 1975. Iniciátormi 
a  vedúcimi osobnosťami 
boli Jozef hriadel, ladislav 
Chobot, Štefan Saksa, Ján 
Ďuriš, Milan Majerik, Emi-
lian Chyba a  ďalší. V  roku 
1976 už mali 24 členov, 
pre ktorých sa organizovala 
najmä poradenská činnosť. 
V  roku 1977 sa stal pred- se-
dom organizácie Ján Ďuriš 
a  po ňom Milan Rafaj. Ten 
viedol organizáciu až do 
roku 1990, aby sa potom 
na funkciu predsedu vrátil 
opäť Ján Ďuriš. V  tom čase 
(1994) mala organizácia už 
40 členov. V  tom istom roku 
sa funkcie predsedu ujíma 
Štefan Kováčik, ktorý je na 
čele úspešnej organizácie 
doteraz. Významnú úlohu 
teraz i  predtým hrá výbor 
SZZP, kde je podpredse-
dom Milan Rafaj a  tajom-
níčkou Mária Sláviková.
Okrem poradenskej činnosti 
v  živote organizácie vý- 
znamné miesto zaujíma spo-
ločenský život. Tradič- nými 
sa stali stretnutia s  inými 
organizáciami SZZP, naj-
mä z  Domaniže, Sverepca, 
Púchova, Beluše, lúk, Ilavy 
a  ďalších obcí. Stretnutia 
zohrávajú spoločenskú úlo-
hu, vymieňajú sa skúsenosti 
z  poznatkov dôležitých pre 
zdravotne postihnutých 
– ich zákonných práv. 
Organizácia za 30 rokov 
existencie usporiadala pre 
svojich členov množstvo 
zájazdov, ale i  podujatí 
branno-športového chara- 
kteru. Významnou poctou 
bolo poverenie organizovať 
v  ladcoch oblastné športové 
hry zdravotne po- stihnutých. 
Dnes má organizácia do 80 
členov a  patrí medzi tých nie-
koľko skutočne aktívnych or-
ganizácií v  obci a  medzi naj-
aktívnejšie v  celom regióne. 
Do ďalších rokov jej 
želáme mnoho aktivi-
ty, štedrých sponzorov 
a  spokojných členov.

30 ROKOV SZZP 
V lADCOCh

MARCOVÉ ZASADANIE OBECNÉhO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci Obecného zastupiteľstva 
v ladcoch na svojom zasadaní 
23. marca t.r. schválili Ľubomíru 
Porubčanovú na funkciu prísedia-
cej Okresného súdu v Trenčíne. 
Zamietli žiadosť Jána Chle-
bana na odpredaj pozemku 
a  rodinného domu, ktorý má 
v  súčasnosti od obce v  prená-
jme. Pôvodná zmluva o  pre-
nájme zostáva v  platnosti. 

V  ďalšom poslanci prerokovali 
a  schválili žiadosť Pavla Faturu 
o odkúpenie pozemku (parc. č. 
KN 545), ktorý susedí s jeho po-
zemkom. Odkúpený pozemok by 
slúžil na rozšírenie prístupovej 
cesty k rodinnému domu. Schvá-
lili predaj 4 m širokého pásu. 
V  ďalšom bode rokovania 
schválili predaj bytu pre An-
tona Šestáka a  manželku 

do osobného vlastníctva. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
súborné stanovisko ku kon-
ceptu riešenia územného plánu 
obce ladce a  uložilo spraco-
vateľovi dopracovať územný 
plán obce vo variante č. 1. 
Na záver schválili koncep-
ciu a  program osláv 60. 
výročia oslobodenia obce.

Dňa 19. apríla zastavil pred 
Základnou školou kamión s ho- 
landským prívesom. Priviezol 
školské lavice a  stoličky. Ako 
a kto nám ich poslal? Rodič D. 
Fábry mal od pána Jankovského 
(dodávateľská firma hoek, s. 
r. o. Trenčín) kontakt na Ing. 
Sedláčkovú, manažérku fondu 
Dr. Klauna z trenčianskej nadá- 
cie. Tento fond poskytuje, okrem 
iného, bezplatne škol- ským 
zariadeniam nábytok. A  pro- 
stredníctvom nich sme dostali 
z  holandska množstvo lavíc 
a stoličiek. 
Budovy školy stoja už viac ako 
tridsať rokov a zariadenie je ešte 
pôvodné. Skutočne nevieme, 
kde by sme získali finančné pro- 
striedky, aby sme zariadenie 
mohli kúpiť. 
lavice a  stoličky nie sú síce 
nové, ale sú pre nás nezvyklé 
– lavica je iba pre jedného žiaka. 
Zariadili sme nimi 8 učební. 
Tento fond Dr. Klauna má 
v  podstate iné poslanie: po- 
moc a  podpora dlhodobo 
chorých a  opustených detí 
v zdravotníckych zariade- niach 
a  ústavoch sociálnej staro- 
stlivosti formou umeleckých 
programov. 
V mene vedenia a žiakov školy 
ďakujeme za dar fondu Dr. 
Klauna i firme hoek Slovakia, s. 
r. o., ktorá zariadenie doviezla.

Ďakujeme, Dr. Klaun!

ladčianske oslavy o- slo-
bodenia majú vždy dvo-
jakú podobu. Do ra- dosti 
z  oslobodenia sa už šesť-
desiat rokov mieša trp- ká 
spomienka na udalosť, 
ktorú sme si zvykli nazý-
vať ladčianska tragédia. 
Nebolo to inak ani 29. aprí-
la t. r., keď si oby- vatelia 
ladiec dôstojne pripome-
nuli 60.  výročie tragédie, 
ktorá poznačila koniec voj-
ny v  roku 1945. Stretnutie 
občanov pri pa- mätnej ta-
buli na cintoríne malo mi-
moriadne kultúrnu úroveň, 
ktorá emotívne zapôsobila 
na všetkých zú- častne-
ných, ktorých bolo na 
ladčianske pomery veľa. 
Zapôsobilo najmä čítanie 
mien a  veku zavraždených 
v  prejave starostu obce 
Ing. arch. Jána Remu. Veď 
boli medzi nimi chlapci, 
ktorí sa nedožili ani dvad-
sať rokov a  mali život 
iba pred sebou i  chlapi 
– živitelia rodín. Zastrelení 
zanechali po sebe 11 vdov 
a  11 sirôt, mnoho súroden-
cov, rodičov i  priateľov. 
Môže byť väčší dôkaz 
ne- zmyselnosti voj-
ny ako táto tragédia?
Druhá časť bola orga-
ni- zovaná pri pomníku 
obetiam 2. svetovej vojny 

ako oslava 60.  výro-
čia oslobodenia obce. 
Vďaka patrí organizátorom 
– obecnému úradu, orga-
nizácii SZPB, dychovej 
hudbe, speváčkam a  reci-
tátorom Základnej školy 
i  občanom, ktorí si našli 
čas a  na oslavu prišli. 
Prečítajte si na záver 
koniec prejavu starostu 
obce, ktorý mal pri pomní-
ku: „ Viktor hugo, fran-
cúzsky spisovateľ sa už 
v  19. storočí pýtal: “Kedy 
príde ten deň, keď kanó-
ny budú vystavené v  mú-
zeách tak ako barbarské 
stredoveké mučidlá a  ľu-
dia sa budú čudovať nad 
tým, že takéto barbarstvo 
mohlo vôbec existovať!“
A  to tento geniálny spiso- 
vateľ nemohol nič ani len 
tušiť o  svetových vojnách 
20. storočia a  zbraniach 
sú- časnej modernej doby. 
Vojna však nie je nič o- 
sudové. Vojny vždy niekto 
konkrétny začal, ale vždy 
to boli len ľudia. Preto 
len na ľuďoch záleží, či 
sa vojny stanú iba barbar-
skými ex- ponátmi múzeí.
Ľuďom treba pripomí-
nať tieto výročia, aby sa 
neo- tupila ich pamäť, 
a  aby sa podobné veci ne-
mohli už nikdy opakovať.

DÔSTOJNÁ SPOMIENKA A  OSlAVA

Dňa 20. mája t. r. sa 
konalo v  DK ladce 
slávnostné zhromaždenie 
pri príležitosti 30.  výročia 
založenia organizácie za 
účasti domácich členov 
a hostí.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Narodené deti:
Tomáš Chovanec

Novonarodenému dieťatku želáme 
šťastné a zdravé detstvo. 

Zomreli:
Ján Ďuriš (77 rokov)

Gustáv Petrík (82)
Pavel Ďuroška (67)

Mária Čemešová (72)
Antónia Vráblová (67)
Valéria Faturíková (75)

hlbokú sústrasť vyslovujeme 
pozostalým po tých, ktorí nás 

navždy opustili. 

Jubileá
80. rokov

sa dožívajú Anna Češková (29. 
júla), Margita Martinková (22. 

júla)

85. rokov
oslávi 16. júna t. r. Anna 

Turzová

55. výročie sobáša
si pripomenuli 29. apríla manželia 

Emil Beňo a Anna Beňová

25. výročie sobáša
Jozef Fatura a Zdenka, rod. 

Kalusová (26. júna)

Všetkým oslávencom želáme 
zdravie, šťastný a spokojný život v 

ďalších rokoch.

Poklady histórie

Každého, kto má rád 
históriu, najmä tú našu 
– obecnú, poteší, keď 
objaví nejaké svedectvo 
z  minulosti. Zožltnuté 
fotografie, ostrapkané spisy, 
listy a  iné materiály hovoria 
o  živote našich občanov, 
ktorí ani nie sú už medzi 
nami. 
Čas plynie a  už nám nie- 
kedy nemá ani kto vysvetliť, 
kto sa to na nás usmieva 
z  fotografie žiakov Ľudovej 
školy, z  fotografie cesty 
v „dedine“, či z  postáv 
stojacich pred obchodom 
z dvadsiatych rokov. 
lepšie sme pochodili, 
keď nám pán J. Zimprich 
priniesol závodný časopis 
Cementár z  roku 1953. Ča- 
sopis, ktorý vydávali pod 
vedením R. Gracha a  Ervína 
habánka. Na jeho stránkach 
sú zaujímavé informácie 
o cementárni i obci. 
Nesmierne nás potešilo, keď 
nám pán Jozef Jesenský dal 
k  dispozícii na reprodukciu 
veľké fotografie barónky 
Schenkovej a  svadobnú 
fotografiu jej dcéry s  grófom 
Ausbergom. Takéto fotogra- 
fie sme doteraz v  archíve 
kroniky vôbec nemali. 
Máte aj vy doma takéto 
poklady? Obrázky a  iné 
materiály z  cementárne, 
školy, JRD, športu, kultúry, 
náboženských akcií a  iné. 
Požičajte nám ich – po re- 
produkcii vrátime. 
hľadanie pokladov histórie 
sa nikdy nekončí!

Tradičný sviatok 
žien – matiek

Starosta obce, poslanci 
obecného zastupiteľstva 
a  Zbor pre občianske 
záležitosti pozvali všetky 
ladčianske ženy – matky 
na tradičný Deň matiek do 
kultúrneho domu.
Dňa 8. mája t. r. zaplnili 
veľkú sálu, zhliadli kultúrny 
program v  podaní žiakov 
Základnej školy a  detí 
z  Materskej školy. Vypočuli 
si prejav starostu obce 
Ing. arch. Jána Remu. 
Počas slávnosti účinkovala 
dychová hudba ladčanka, 
každá účastníčka dostala 
občerstvenie i  milú 
pozornosť v podobe kvetu.

Poslanci rozhodli:
Starý dom smútku nezbúrajú, ale 

upravia
Na zasadaní obecného zastupiteľstva poslanci schválili zvýšenie 
pokladničného zostatku. Je to praktické opatrenie, týkajúce sa odvodu 
hotovosti do banky. 
Schválili prenájom malej časti pozemku v  lokalite Za Váhom pre 
zriadenie dočasnej prístupovej cesty pre firmu Kamenivo Slovakia, 
zaoberajúcou sa ťažbou štrku. Veľkosť prenajatej pôdy je asi 7 m cesty 
a nájomné bude 1 000 Sk ročne. 
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo aj s ponukou známych vlastníkov 
pôdy pod bývalým smetiskom pri Váhu, ktorí ju ponúkli obci na predaj. 
Obec bude ďalej s  vlastníkmi rokovať, no momentálne finančné 
možnosti neumožňujú nákup realizovať. 
Poslanci vzhľadom na to, že poplatok hrobárom sa už viac rokov 
nevalorizoval, schválili nové poplatky takto: 
Za jednohrob 2 500 Sk
Za prehĺbenú hrobku 3 000 Sk
Za pochovanie do hrobky 1 100 Sk.
Poslanci rovnako schválili odmenu zvonárke 400 Sk mesačne. 
Návrh na asanáciu starého Domu smútku na cintoríne v  ladcoch 
poslanci jednomyselne zamietli, ale schválili zmenu vstupu pre 
hrobárov. Budova sa upraví tak, že vstup bude od zadnej bočnej strany 
od plota. Schválili aj zastrešenie budovy šikmou strechou a  nové 
nastriekanie fasády. Takto upravený starý Dom smútku bude i naďalej 
slúžiť pre potreby hrobárov a neporuší celkovú koncepciu cintorína. 
Na záver oboznámil starosta obce poslancov s  vypracovanou 
urbanistickou štúdiou centra obce, vrátane osadenia budovy nového 
kostola. V  záujme podrobnejšej informovanosti občanov o  tomto 
zámere bude v  blízkom čase zvolané verejné prerokovanie tohoto 
zámeru.

Ing. arch. Ján Remo, starosta

Zásobovanie vodou a  odkana- 
lizovanie v regióne Ilava
hydroprojekt CZ v  Brne spracoval pre investora Severoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť, a. s. projekt „Zásobovanie vodou, odka- 
nalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Ilava.“ Je to projekt 
pripravovaný na využívanie finančnej pomoci ES zo štrukturálnych 
fondov.
Cieľom projektu je:
- odkanalizovanie obcí 
Pruské, Sedmerovce, Slávnica, 
Kameničany, Borčice, Bolešov, 
ladce, Košeca v povodí rieky Váh
- kanalizačný zberač Bo- 
lešov – čistička odpadných vôd 
Dubnica nad Váhom
- Odkanalizovanie nie- 
ktorých mestských častí v  Ilave, 
Dubnici n. Váhom a Novej Dubnici
- Intenzifikácia a  roz- 
šírenie ČOV Ilava
- Rekonštrukcia a  inten- 
zifikácia ČOV Dubnica nad Váhom
- Prepojenie vodovodu 
Pružina – Púchov – Dubnica n/V 
v časti Kameničany – Pruské
- Rozšírenie vodovodných 
sietí v  obciach ladce, Košeca 
a Ilava – Klobušice.

Je to unikátny a  veľký projekt, 
ktorý pomôže odstrániť dlhodobý 
problém znečisťovania pôdy 
a  rieky Váh. S  uspokojením 
konštatujeme, že v projekte je aj 
dokončenie vodovodnej siete. 
Projekt je v štádiu spracovania na 
vydanie stavebného povolenia, 
ktoré by malo byť do konca 
roka 2005. Potom pôjde do 
štrukturálnych fondov EÚ a keď ho 

schvália: financovanie a realizácia.
 
Vodovodná sieť ladce (Tunežice)
V  ladcoch a  Tunežiciach je 
navrhovaný vodovod v dĺžke viac 
ako 7 km. Počíta sa s križovaním 
hlavnej cesty na 4 miestach 
a  4-krát cez potoky. V  rámci 
výstavby vodovodu sa budú 
realizovať aj vodovodné prípojky 
od napojenia na verejný vodovod 
až po hranicu nehnuteľnosti, 
kde sa na prípojke vybuduje 
vodomerná šachta. Spolu sa 
v  ladcoch, včítane Tunežíc, 
vybuduje 404 prípojok v celkovej 
dĺžke vodovodu 2 205 m.

Kanalizačná sieť
Projekt kanalizačnej siete má tri 
časti: ladce, h. ladce a Tunežice. 
V  súčasnosti sú odpadové vody 
zachytávané v  žumpách, ktoré 
často nie sú vodotesné, alebo sú 
priamo vypúšťané do zeme. Takto 
sa vo veľkej časti znečisťuje kvalita 
spodných vôd alebo potokov. 
Iba malá časť obce (asi 10%) je 
napojená na čističku odpadových 
vôd. 
Výstavba kanalizačných odbočiek 
je jednou z  podmienok tohto 
projektu.

Krádeže na cintoríne 
- prejav neúcty

Obecný úrad v  ladcoch sa 
obracia na všetkých občanov so 
žiadosťou o  pomoc pri riešení 
vážnej otázky dlhotrvajúceho 
problému, ktorý sa rozmohol 
i  v  našej obci. Ide o  opakujúce 
sa okrádanie na miestnom 
cintoríne. Z  hrobov sa tratia 
aj predmety väčšej finančnej 
hodnoty. Máme však na mysli 
aj smútok pozostalých, ktorí sa 
s  láskou starajú o  hroby svojich 
blízkych. Takýto vandalizmus 
a  snaha obohatiť sa na úkor 
mŕtvych, znamená morálny 
úpadok najhrubšieho zrna. Žiaľ, 
bez Vašej pomoci – občanov 
ladiec, ťažko tento problém 
vyriešime. Prosíme vás preto 
o zvýšenú pozornosť a všímanie 
si podozrivého správania 
neznámych osôb na cintoríne. 
Zároveň vás vyzývame, aby ste 
prípadné zistenia nahlásili na 
obecnom úrade. 
V  prípade, že sa krádeže budú 
opakovať, požiadame o  pomoc 
políciu.



MODERNIZÁCIA CEMENTÁRNE 
ÚSPEŠNE POKRAČUJE

Bývalých pracovníkov cementárne – dôchodcov (a nielen tých) zaujíma, čo sa robí 
v ich bývalom materskom podniku. Fabrika sa mení a ďalej sa bude meniť nielen 
vo zvyšovaní výroby, v inovácii produktov, zlepšovaní ekologických ukazovateľov, 
ale i vo svojom vzhľade. To sa nemôže diať bez zmeny myslenia a to nielen 
technického, bez vzťahu k vlastnej fabrike a práci v nej.

Na záver roka 2004 nová 
balička

Firma haver a  Boecker v  rámci 
rekonštrukcie inštalovala modernú 
baliacu linku. Balička vriec je 
12-hubicová a umožňuje zmenu 
sortimentu 25 kg a 50 kg balenie. 
Celkom sa výkon baličky zvýšil o 10%. 
Pre pracovisko a okolie je dôležité, 
že nainštalovali aj najmodernejšiu 
odprašovaciu technológiu. 
Vrecia, ktoré opustia baliacu linku 
sa paletizujú tiež v novej paletizačnej 
linke (od firmy Beumet). Podstatú 
zmenu priniesol nový systém 
fóliovania Stretch hood. Oproti 
predchádzajúcemu systému má viacero 
výhod. Nový systém fóliovania spolu 
s automatickým ukladaním spodnej 
fólie na prázdnu europaletu zvyšuje 
ochranu baleného výrobku a zaručuje 
jeho dlhú skladovateľnosť. Okrem toho 
je tu aj ekologický a ekonomický prínos 
(šetrenie tepelnej energie a obalového 
materiálu).

110 ton za hodinu 
v novej mlynici

To je nominálny výkon novej, modernej 
mlecej linky cementu. Je to podstatné 
zvýšenie oproti predchádzajúcej 
linke. Táto by mala zásadne znížiť aj 
prašnosť.

Nová linka
Do skúšobnej prevádzky uviedli novú 

Na Coneco nový druh 
cementu

Na tohoročnej výstave Coneco 
predvádzali ladčianski cementári nový 
výrobok – vysokopecný Cem III/A 
32,5 N. Tento výrobok sa zrodil i na 
požiadanie zákazníkov. Bude sa pre- 
dávať v balení po 25 kg i voľne ložený. 
Má znížený obsah chrómu a je určený 
pre cestné stavby (podklady vozoviek), 
vodné stavby (proti agresívnym 
vodám), základy budov a pod.

Opäť Slovak Gold
Slávnostné ocenenie kvality výrobkov 
sa konalo 28. apríla 2005. Prestíž 
súťaže sa zvýšila v tomto roku o účasť 
zahraničných podnikov a ich výrobkov. 
ladčianski cementári opäť získali zlatú 
medailu za výrobok Chromatmin, 
portlandský cement Cem I 42,5 N 
a CEM II/B-S 32,5 R. Tieto produkty 
okrem iného zvyšujú stupeň ochrany 
zdravia pracovníkov na stavbách. 
Očividné úspechy Považskej 
cementárne, a.s. nás tešia a je zrejmé, 
že všetky postupné kroky modernizácie 
i ekologizácie výroby a výrobkov plnia 
a sú všetky predpoklady, že dosiahnu 
i predpokladaný cieľ týchto veľkých 
zmien. To im úprimne želáme.

DVA DOMY S 24 BYTMI
Súkromný Investor I. B. K. sa rozhodol v ladcoch postaviť dva bytové domy, 
ktoré zahustia preluky medzi obytnými domami. Územie je atraktívne z hľadiska 
lokality návrhu bytových domov ako i riešenia vlastných bytových jednotiek 
a potrebných priestorov. 
Bytové domy sú navrhnuté bez suterénu, so štyrmi nadzemnými podlažiami. 
Na prvom nadzemnom podlaží je sedem garáží, dvanásť samostatných pivníc 
a miestnosť upratovačky. 
Na druhom, treťom aj štvrtom nadzemnom podlaží sú navrhnuté vždy jeden 
jednoizbový byt o výmere 32,09 m2, dva dvojizbové o výmere 51,12 m2 a jeden 
trojizbový byt o výmere 84,23 m2. Dispozícia trojizbových bytov je riešená na 
vyššej úrovni a to – delená na dennú a nočnú zónu. 
Vykurovanie bytov a zásobovanie teplou vodou je riešené samostatnými 
plynovými Turbo kotlami v každom byte. 
Bytový dom č. 2 je navrhnutý s jedným vchodom, so siedmimi garážami, 
s dvanástimi pivnicami, s miestnosťou pre upratovačku a s dvanástimi bytovými 
jednotkami – tri jednoizbové, šesť dvojizbových a tri trojizbové byty. Bytový dom 
č. 2 je zrkadlový obraz bytového domu č. 1.
Spolu bude v oboch bytových domoch 24 bytových jednotiek, 14 garáži, 24 
pivníc a 2 miestnosti pre upratovačku. 
V súčasnosti sa rieši stavebné povolenie. Ak sa podarí vyriešiť všetky otázky 
súvisiace s výstavbou bytoviek, pravdepodobne začne investor so stavbou 
v auguste tohto roku. V najbližšom čase bude verejnosť informovaná cez obecný 
rozhlas a ladecké zvesti formou inzercie. Tam sa dozvedia prípadní záujemcovia, 
kde bude možné získať všetky potrebné informácie o jednotlivých bytoch.

linku na likvidovanie odpadov ako 
sú plasty, guma, papier, textil – teda 
likvidovanie tuhých alternatívnych 
palív, ktoré by inak devastovali životné 
prostredie.

TOMÁŠ KÚTNY 1130 BODOV A  VÍŤAZSTVO
Už tradičnými sa stávajú 
preteky mladých rybárov 
po skončení školenia, ktoré 
navštevujú vždy od jesene 
do leta v  Mestskej organizácii 
Slovenského rybárskeho 
zväzu. 
Dňa 1. mája za pekného 
počasia absolventi školenia 
pod vedením Ing. Šedíka, 
Čepelu a  Chalupeka pretekali 
na štrkovisku v  Ilave. Viac 
ako 60 detí si overovalo teóriu 
v  praxi. Okrem nahodenia 
udice a  zdolania úlovku im 
mohli pomáhať starší rybári 
i rodinní príslušníci.
Činnosť našej organizácie, 
ktorá okrem detí združuje 350 
doselých, je spoluobčanom 
dostatočne známa. Najmä 
prácu s  deťmi sponzorujú 
okrem iných obecné úrady 
ladce, Košeca a  Mestský 
úrad v  Ilave. Aj vďaka nim 
a  niektorým jednotlivcom 
(napr. Ján Rafaj) sa preteky 
stávajú stále atraktívnejšími 
a  z  hľadiska odmeňovania 
víťazov bohatšie. Pekné 
prostredie vytvára podmienky 
na stále väčšiu návštevnosť 
a  športové preteky sa takto 
stávajú aj spoločenskou 
udalosťou. 
Na prvomájových pretekoch 

odmenili mladých rybárov 
až do 26. miesta. Podľa 
dosiahnutého počtu bodov (1 
cm úlovku = 1 bod) sa preteky 
skončili takto:
1.  Tomáš Kútny (ladce)
 1130 bodov
2. Jerguš Racko (Ilava)
 1110 bodov
3. Adam Kováčik (ladce)
 1050 bodov
4. Kvasnica Marek (ladce)
 1010 bodov
5. Michal Ciho (ladce)
 750 bodov

Cenu za najväčší úlovok získal 
Maroš Chalupek (Košeca) za 
kapra 49 cm.
V  kategórii dievčat bola prvá 
lucia Rafajová (ladce) – za 
380 bodov.
hospodár organizácie l. 
Kvasnica odovzdal všetkým 
doklady, ktoré ich oprávňujú 
v  roku 2005 k  výkonu 
rybárskeho práva. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili 
k  zdarnému priebehu tejto 
akcie a  mladým rybárom veľa 
krásnych chvíľ strávených pri 
tomto ušľachtilom športe. 
Petrov zdar!

Ján Sloboda

OBDIVUhODNÁ DISCIPlÍNA DAŇOVNÍKOV

Daň z  nehnuteľnosti v  roku 2005 znova prekvapila mnohých 
daňovníkov. Zákon 317/1992 o  dani z  nehnuteľnosti bol zrušený 
a nadobudol platnosť nový zákon č. 582/2004 o miestnych daniach 
a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné 
odpady. Tento nový zákon rieši na území obce všetky dane spolu. 
Najväčšia zmena nastala v  dani z  nehnuteľnosti, čo pocítili všetci 
občania, ktorí vlastnia na území obce nehnuteľnosť. Každý musel 
priznať daň na novom tlačive. Čo sa týka občanov, z 941 daňovníkov 
si túto povinnosť nesplnili len 20-ti občania. Všetci budú k priznaniu 
dane vyzvaní listom.

OBLASTNÁ SÚŤAŽ ZPOZ
Dom kultúry v ladcoch hosťoval 
v  apríli t. r. oblastnú prehliadku 
kolektívov ZPOZ.  Do ladiec prišli 
zbory z  troch obcí. ladčania sa 
prezentovali zlatou svadbou, 
hornomarikovčania so stretnutím 
s  najstaršou generáciou a  ZPOZ 
zo Streženíc si prichystal 
priebeh osláv životného jubilea 
sedemdesiatich rokov členky 
folklórnej skupiny. hoci každý 

z nich si za prezentáciu ocenenie 
zaslúžil, víťaz mohol byť iba jeden. 
Víťaz tejto prehliadky – ZPOZ 
Streženice - postúpil na krajskú 
súťaž 19. apríla v  Trenčianskych 
Tepliciach, kde zvíťazil. 
ladce vytvorili pre prehliadku 
vynikajúce podmienky. Prišli 
sa pozrieť aj starostovia, čo 
bolo určite motiváciou ako pre 
účinkujúcich, tak i pre divákov.

Prvá stavebná 
sporiteľňa

Priamo v Ladcoch!
Juraj Zimprich, 

poradca
Záhradná 149, 

Tel. (042) 4628 702

Kino má prázdniny
Správa kina Slovan 
v  ladcoch oznamuje svojim 
priaznivcom, že v  mesiacoch 
jún – júl – august t. r. sa 
nebude premietať. Presný 
dátum začiatku premietania 
vám včas oznámime.



POVEZIEME SA 160 KM RÝCHLOSŤOU
Aj v Ladcoch sa čoraz čas-
tejšie diskutuje o moderni-
zácii železničnej trate Brati-
slava – Žilina – Košice. O to 
viac, že na dohľad je začia-
tok realizácie úseku Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov. 
V júni 2002 bol spracova-
ný zámer pre túto stavbu 
so všetkými vysvetleniami, 
zdôvodneniami, technický-
mi údajmi i vplyvom na ži-
votné prostredie. Z celého 
elaborátu sme vybrali fakty, 
ktoré by vás mohli zaujímať, 
pretože sa budú celej obce, 
všetkých jej obyvateľov, pria-
mo alebo nepriamo dotýkať. 
Plný názov tohto diela znie: 
„Modernizácia železnič-
nej trate Nové Mesto nad 
Váhom – Púchov, žel. km 
100, 500 – 159, 100 pre tr-
valú rýchlosť do 160 km.“
Modernizácia železničnej 
trate Nové Mesto nad Vá-
hom – Púchov sa uskutoč-
ňuje v súvislosti s integ-
ráciou SR do európskych 
štruktúr a s očakávaným 
rozvojom národného hos-
podárstva Slovenska. Trať 
je zaradená do zoznamu 

medzinárodných železnič-
ných magistrál a najdôle-
žitejších trás medzinárod-
nej kombinovanej dopravy. 
Trať Bratislava – Púchov je 
súčasťou európskeho se-
verojužného železničné-
ho koridoru Balt – Jadran. 

V súčasnosti úsek pozostáva 
z  viacerých  rýchlostne  nesú-
rodých úsekov s maximálnou 
traťovou  rýchlosťou  120  km 
s  mnohými  obmedzeniami 
na  50  –  115  km  za  hodinu. 
Vyplýva  to  z  parametrov 
existujúcej  trate  a  jej  kvality. 
Hlavným  cieľom  rekonštruk-
cie,  prestavby  a  modernizá-
cie sú: 
- zvýšenie traťovej rýchlosti 
- zvýšenie priechodnosti trate 
-  zvýšenie  únosnosti  želez-
ničného spodku 
-  zvýšenie bezpečnosi 
prevádzky
zvýšenie  kultúry  cestovania 
a  skrátenie  prepravného  ča-
su.

HLAVNÝ CIEĽ RE- 
KONŠTRUKCIE

Na úseku Nové Mesto nad Vá-
hom – Púchov sa bude upravovať 
asi 80% súčasnej trate a 20% 
budú tvoriť úplne nové smery. 
Stavba si vyžiada veľké množstvo 
vyvolaných stavieb, najmä pod-
chodov, podjazdov, nadjazdov, 
ale i mosty a rôzne iné stavby. 
Je to mimoriadne veľká stavba 
a predbežné výpočty hovoria 
o nákladoch 6 – 7 miliard korún. 
Zrušia takmer všetky priecestia. 
Z celkového počtu 34 úrovňo-
vých priecestí 9 zrušia úplne 
a na ostatných sa vybuduje mi-
moúrovňové križovanie. To sa 
týka aj Ladiec, kde sa vybuduje 
komunikácia pod železnicou. 
Treba spomenúť prebudovanie že-
lezničných staníc na základe mo-
derných parametrov, zaisťovacej 
techniky, nová peronizácia atď.

ROZSAH PRÁC PRI 
MODERNIZÁCII

NOVÉ PARAMETRE 
PO MODERNIZÁCII

Základné parametre tejto trate po 
modernizácii budú nasledovné: 
- traťová rýchlosť bude 160 km/hod. 
- na trati bude elektrická trakcia, 
striedavá sústava 25 kV, 50 Hz, 
- na trati bude banalizácia 

(obojsmerná prevádzka), 
- počet medzistaničných úse-
kov a počet staníc sa nezmení.

Obyvateľov Ladiec zaujíma aj 
hlučnosť prevádzky. Základným 
opatrením bude uloženie koľajníc 
na pryžových podložkách a ich 
uchytenie pomocou špeciálnych 
pružín. Toto opatrenie podstatným 
spôsobom znižuje hlučnosť i prenos 
vibrácií. Svoje urobí aj skrátenie 
doby prejazdu, zdokonaľovanie 
vagónov, lokomotív, ktorých 
hlučnosť nesmie prekročiť 80 dB.

Termín začatia rekonštrukcie, prestav-
by a modernizácie trate Nové Mesto 
nad Váhom – Púchov je podmienený 
vydaním územného rozhodnutia a vy-
daním stavebného povolenia (toto je 
z materiálu v roku 2002). Predpokla-
daná doba rekonštrukcie, prestavby 
a modernizácie trate je 5 rokov. Iný 
materiál hovorí, že trať by mala byť 
daná do prevádzky v roku 2010. 
Malo by sa začať teda už v tomto 
roku. Ak to tak bude v roku 2010 sa 
už povozíme 160 kilometrovou rých-
losťou. Dovtedy však pravdepodobne 
zažijeme aj nepríjemnosti, ktoré 
sprevádzajú každú veľkú stavbu. 

TERMÍNY

PODJAZD POD ŽELEZNICU V 
LADCOCH



Pedagogickí pracovníci učilišťa sa zúčastňujú na vzdelávacích 
podujatiach  a  projektoch  doma  aj  v  zahraničí.  V  apríli  sa 
s novými poznatkami o diagnostikovaní a rozvíjaní pracovných 
zručností  učňov  pomocou  uceleného  programu  Hamet 
vrátili  z  nemeckého  Waiblingenu  Hanka  Veličová  a  Miroslav 
Sňahničan. Riaditeľ učilišťa bol spolu s ďalšími tromi pedagógmi 
účastníkom medzinárodného seminára Odborné vzdelávanie, 
ktorý  v  maďarskej  Baji  zorganizoval  Národný  úrad  práce 
v  spolupráci  s Ministerstvom  školstva  a miestnou  špeciálnou 
školou. Niekoľko vychovávateľov absolvuje tréningový program 
Rozvoj  životných  zručností,  ktorý  realizuje  Nadácia  pre  deti 
Slovenska  a  ktorý  by  mal  prispieť  ku  skvalitneniu  výchovnej 
činnosti  na  internáte. Svojho  zástupcu malo Odborné učilište 
aj  na  stretnutí  realizátorov  projektov,  podporených  nadáciou 
Bosch Stiftung,  ktoré  sa  konalo  koncom apríla  v Berlíne. Na 
podporenom projekte, naplánovanom na 8.   – 18.  júna 2005, 
participujeme  spoločne  s  našimi  nemeckými  a  maďarskými 
kolegami.  Záverečná  fáza  projektu  sa  uskutoční  v  BBW 
Waiblingen a zúčastní sa na nej 7 učňov – zámočníkov a dvaja 
pedagogickí pracovníci nášho učilišťa. Výsledkom spoločného 
snaženia  všetkých  zúčastnených  bude  dielo,  inštalované 
a trvalo vystavené na verejnom priestranstve mesta Waiblingen. 

Mgr S. Kret

PERMANENTNÉ VZDELÁVANIE 
PEDAGÓGOV ODBORNÉHO UČILIŠŤA

V  tomto  období  vrcholí  na 
Odbornom učilišti projekt Diva-
dielko  Kompas,  ktorý  si  vyžia-
dal  desiatky  hodín  skúšania, 
príprav a nácvikov a na ktorom 
sa  podieľalo  20  hercov  –  žia-
kov  a  žiačok,  vychovávateľka 
Daniela  Koňuchová  a  režisér 
a  herec  Milan  Danihel  alias 
Guru. Tento projekt sa uskutoč-
nil  vďaka  programu  Nechajte 
školu  ožiť  Konta  Orange,  n. 
f..  Dievčatá  a  chlapci  nacvičili 
dve  predstavenia,  činohru  Eli-
xír  dobroty  a  tanečné  pásmo 
Život,  s  ktorými  sa  predstavili 
postupne vo viac ako desiatich 
detských  domovoch  a  školách 
v  blízkom  aj  vzdialenejšom 
okolí (v Bytči, v Považskej Bys-
trici, v Domaniži, v Krpeľanoch, 
v  Holíči  a  i.).  Nadviazali  tak 
na  predchádzajúce  úspešné 
sezóny  školského  divadielka. 
Vyvrcholením  ich  snaženia 
bolo  nesúťažné  vystúpenie 
Divadielka  Kompas  na  kon-
certe  Úsmevu  ako  dar  v  Prie-
vidzi  a  zisk  čestného  uznania 
Úsmevu  ako  dar  a  prednostu 
Mestského  úradu  na  Najmil-
šom  koncerte  roka  v  Žiline. 
Pre  túto poslednú príležitosť si 
naši  divadelníci  nacvičili  úplne 
nový  tanečný  program,  v  kto-
rom dokázali, že  im je rovnako 
blízky  tradičný  rómsky  tanec 
ako  aj  moderný  break  dance. 
Ale  nielen  divadelníci  majú 
plné  ruky  práce.  Dňa  1.  mája 
odohrali  žiaci  OU  na  štadióne 
Raven  v  Považskej  Bystrici 

UČNI DOBRE REPREZENTUJÚ ŠKOLU I OBEC
exhibičný  futbalový zápas spo-
ločne so žiakmi ŠZŠI a Gymná-
zia  Považská  Bystrica.  Cieľom 
tohto podujatia, uskutočneného 
v  rámci  Európskeho  futbalo-
vého  týždňa  Special  Olym-
pics,  bola  propagácia  športu 
mladých  ľudí  so  špeciálnymi 
potrebami  a  zároveň  demon-
štrácia tzv. unifikovaného špor-
tu,  v  ktorom  spoločne  súťažia 
žiaci  špeciálnych  a  bežných 
škôl.  Aktéri  tohoto  zápasu  sa 
svojím športovým výkonom pri-
dali k ďalším 13-tim exhibičným 
zápasom na Slovensku a k viac 
ako  40  000  športovcom  v  50-
-tich  krajinách  Európy  a  Ázie, 
zapojených  do  Európskeho 
futbalového  týždňa. Pre žiakov 
OU je to za posledných 5 rokov 
už štvrtá účasť v  tomto medzi-
národnom futbalovom projekte. 
V  jarných  mesiacoch  vedú 
kroky  našich  športovcov  už 
tradične  aj  k  našim  západným 
susedom. V máji sa stolní tenis-
ti OU pravidelne zúčastňujú na 
stolnotenisovom  turnaji Naděje 
v  Zlíne  a  futbalisti  na  Regio-
nálnej  špeciálnej  olympiáde 
severnej  Moravy  v  Olomouci. 
Tento  rok  k  obom  podujatiam 
pribudne  ešte  medzinárodný 
futbalový  turnaj  v  Zlíne.  Po 
ročnej  prestávke  sa  pripra-
vujeme  aj  na  celoslovenské 
športové  hry  Odborných 
učilíšť,  tentokrát  do  Starej 
Ľubovne  (chlapci)  a  do  Novej 
Vsi  nad  Žitavou  (dievčatá).

Mgr. S. Kret

Z Š
Dňa  7.  apríla  sa  uskutočnilo 
školské  kolo  známej  súťaže 
v  prednese  poézie  a  prózy. 
Po  školskom  kole,  v  ktorom 
boli  úspešní  Natália  Gacho-
vá  (3.  A),  Simona  Kučmová 
(5.  A),  Jana  Koyšová  (8.  B) 
a  Lukáš  Ciho  (9.  A)  odišli 
všetci  na  okresné  kolo,  kde 
bol  najúspešnejší  z  Ladčanov 
Lukáš Ciho, ktorý v próze v II. 
kategórii  obsadil  2.  miesto.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

V  dňoch  2.  mája  –  6.  mája 
sa  žiaci  ZŠ  zúčastnili  zdo-
konaľovacieho  plaveckého 
výcviku  na  plavárni  v  Púcho-
ve.  Absolvovali  ho  žiaci  5. 
a  6.  ročníka.  Spolu  37  z  nich 
dostalo  diplom  za  pekné  pla-
vecké  výkony,  keď  niektorí 
zaplávali  120  i  150  metrov.

ZDOKONAĽOVACÍ 
PLAVECKÝ VÝCVIK

Do tradičnej súťaže sa v tomto 
roku zapojilo 71 žiakov 3. až 9. 
ročníkov Základnej školy. Naj-
úspešnejší boli Gabriela Daňo-
vá (9.A) a Patrik Škunda, ktorí 
získali po 5 klokanov a stali sa 
úspešnými  riešiteľmi.  Všetci 
zúčastnení žiaci získali diplom 
účastníka a prehľad o svojom 
umiestnení v rámci Slovenska. 

SÚŤAŽ V MATEMATIKE 
„KLOKAN“

V druhej  polovici mája  pripra-
vujú v ZŠ burzu, ktorej výťažok 
bude  použitý  pre  utečencov 
z Indie, Sudánu a Afganistanu.

PANÁČIK PRE UTEČENCOV

Nedávno sa v Základnej 
škole uskutočnila výstava 
starých kníh pod názvom 
Kniha prameň múdrosti. 
Výstavu zorganizovala 
učiteľka ZŠ Mgr Marcela 
Tapušíková spoločne so 
žiakmi 5. – 8. ročníka. 
Žiaci hľadali i našli staré 
knihy, ktoré vyšli pred 
rokom 1950. Spolu ich 
vystavili 37. Najstaršiu 
knihu priniesol Peter 
Hajduch (7. A) z roku 
1833. Dobrý nápad, vzbu-
dený záujem u žiakov 
a výsledok: pekná a vy-
darená výchovná akcia.

ZAUJÍMAVÁ, NEVÍDANÁ 
A POUČNÁ AKCIA

Pred stopätnástimi rokmi sa naša 
obec začala meniť z bývalej poľ-
nohospodárskej na priemyslovú.
Kým do roku 1880 bol vzácnym 
každý kúsok pôdy, lebo pri správnom 
obrábaní mohol priniesť úrodu, vybu-
dovanie cementárne a začiatok výroby 
poskytoval zárobok a poľnohospodár-
ska pôda strácala výlučnú hodnotu. 
Vybudovanie železničného spo-
jenia podporilo ďalšie spriemy-
selnenie a pracovné príležitosti. 
Hodnota pôdy sa znížila v minulých 
desaťročiach natoľko, že dnes okrem 
stavebných pozemkov nevieme oceniť 
hodnotu pôdy. Tak sa stalo, že mnohí 
neprejavujú záujem a nesnažia sa pre-
viesť pôdu po zomrelých vlastníkoch 
na zákonných dedičov. V roku 1995 
bol vyhlásený zákon 180/1995 Z. z., 
ktorý mal platnosť do konca roku 2000.
Započali sa práce na zosta-
vovaní registrov obnovenej 
evidencie pozemkov (ROEP).
Práce na ROEPe sú však zdĺhavé 
a hoci platnosť zákona 180/95 
bola posunutá o 5 rokov do 31. 12. 
2005, doteraz z 3529 katastrál-
nych území v obciach bol ROEP 
uskutočnený do konca roku 2004 
na 1639 katastrálnych územiach, 
čo je 46,44% (príl. „Pravda“ z 10. 
01. 2005). V našej obci bol ROEP 
vykonaný medzi prvými obcami do 
roku 1998, doteraz mnohí zákonití 
dedičia nedali podnet na zahájenie 
dodatočného dedičského konania. 
Pôda doteraz zapísaná na nežijúcich 
vlastníkov bude od 1. 9. 2005 ako pôda 
opustená, či pôda neznámych vlastní-
kov prevedná na Slovenský pozemkový 
fond (SPF), teda do majetku štátu a po 
uplynutí jedného roka do vlastníctva 
obce. Paragraf 15 zák. 180/1995 Z. z. 
návrh na dodatočné dedičské konanie 
musí byť podaný tak, aby bolo ukon-
čené do 1. septembra 2005. Pokiaľ 
nebude ukončené do tohto termínu, na 
požiadanie vydá notár, ktorý vo veci 
koná, potvrdenie, ktoré je potrebné 
doručiť na správu katastra, v ktorej sa 
pozemky nachádzajú. Návrh na doda-
točné dedičské konanie treba podať aj 
na pozemky, ktoré boli objavené doda-
točne a ich parcelné číslo nebolo uve-
dené v pôvodnom dedičskom konaní. 
Rovnako je potrebné podať návrh 
na dodatočné dedičské konanie 
aj na pôvodné dedičské konanie, 
v ktorom neboli uvedené kon-
krétne parcelné čísla pozemkov. 
Za zomrelých vlastníkov (do kon-
ca roka 1995) podať návrh na 
Okresný súd v Považskej Bystrici. 
Za vlastníkov zomrelých 
od roku 1996, návrh poslať 
na Okresný súd v Trenčíne. 

Víťazoslav Kalus  

ZÁKON Č. 180/1995 Z. Z. 
UKONČENIE PLATNOSTI
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Futbalové  súťaže  vstúpili 
do záverečnej tretiny jarnej 
časti  súťažného  ročníka 
2004/2005,  ktorá  začala 
netradične  až  v  apríli.  Po 
22.  máji  2005  patrí  druž-
stvu  dospelých  6.   miesto. 
S  takýmto  výsledkom  mô-
žeme  byť  spokojní,  ale  ak 
uvažujeme  ísť  v  budúcej 
sezóne  na  postup,  čaká 
nás ešte poriadny kus prá-
ce.  A  ani  káder  mužstva 
sa  určite  nezaobíde  bez 
zmien. Doterejšie výsledky:
Ladce  –  Dúlov  1  :  0
Horovce  –  Ladce  3  :  1
Ladce  –  Papradno  0  :  0
Podmanín  –  Ladce  0  :  2
Ladce – Pov. Bystrica 1 : 2
Pruské  –  Ladce  1  :  2
Borčice  –  Ladce  2  :  0
Ladce  –  Plevník  1  :  2

V  dôsledku  nepriaznivých 
poveternostných  podmie-
nok  v  marci  mali  najmä 
dorastenci  riadne  nabitý 
program.  Počas  5  týždňov 
odohrali  9  stretnutí.  Mo-

 JARNEJ ČASTI
FUTBAL V

Ďalšie číslo Ladeckých zvestí 
výjde 12. augusta 2005

TJ  Tatran  Tunežice  hrá 
v  III.  A  triede.  Výsledky 
v  jarnej  časti  sú  strieda-
vé  –  víťazstvá  i  prehry. 
Zubák  –  Tunežice  3  :  1
Tunežice – Č. Kameň 3 : 0
Púchov  –  Tunežice  2  :  0
Tunežice  –  Lednica  1  :  0
Kameničany –Tunežice 2 : 1
Tunežice – Hor. Breznica 2 : 1
Po  22.  máji  2005  je 
futbalový  oddiel  Tune-
žíc  na  4.  mieste  s  29 
bodmi  a  skóre  35  :  21.

mentálne  sú  s  20  bodmi 
na nelichotivom 15. mieste. 
Svojimi  výkonmi  ďaleko 
zaostávajú za očakávaním. 
Mladým  hráčom  chýba 
najmä  túžba  víťaziť.  Ich 
nasadenie ďaleko zaostáva 
za  nadšením  ich  súperov. 
Ich  doterajšie  výsledky:
Chynorany  –  Ladce  1  :  0
Ladce  –  Kanianka  2  :  0
Ladce  –  Kamenec    1  :  0
Pov. Bystrica – Ladce 4 : 0
Ladce  –  Sverepec  0  :  2
Ladce  –  Drietoma  2  :  0
N.  Pravno  –  Ladce  3  :  1
Ladce  –  Pov.  Teplá    1  :  1
Plevník  –  Ladce  4  :  2
Ladce  –  St.  Turá  2  :  3
Handlová  –  Ladce  10  :  0
Ladce  –  H.  Sŕnie  2  :  0

Mužstvo  starších  žiakov  je 
s  24  bodmi  na  10.  mies-
te.  Mladším  žiakom  patrí 
9.  miesto.  Umiestnenia 
oboch  žiackych  mužstiev 
odrážajú  momentálne 
možnosti oboch kolektívov.

Ing F. Gach

TURISTI UŽ NA NOHÁCH

V  sobotu,  14.  mája  t.  r. 
organizácia  Združenia 
technických  a  športo-
vých  činností  v  Ladcoch 
zorganizovala  turistickú 
túru  na  trase  Považská 
Bystrica  –  Orlové  –  nim-
nické  hory.  Po  značenej 
trase  prešli  až  na  Klapy 
nad  Nimnicou,  odkiaľ  je 
krásny  výhľad  na  Prie-
hradu  mládeže  a  blízke 
i  dosť  vzdialené  vrchy. 
Domov  sa  vrátili  vo  ve-
černých  hodinách  cez 
priehradný  múr  do  No-
síc  a  vlakom  do  Ladiec. 
Veríme,  že  to  nie  je  po-
sledná túra našich turistov 
združených  v  ZTŠČ. Dú-
fame tiež, že po tejto „roz-
cvičke“  ich  čakajú  väčšie 
a  „atraktívnejšie“  kopce, 
i  keď  si  práve  turisti  na 
atraktívnosť  potrpia  naj-
menej. Veď príroda  je na 
Slovensku  všade  krásna.

TUNEŽICKÉ VÝSLEDKY 
VO FUTBALE

V roku 1925 sa stal kaštieľ, dovtedy obývaný feudálmi, barónom 
von Schenkom a potom rôznymi obchodnými spoločnosťami 
kláštorom. Usadila sa tu Československá provincia sestier 
svätého Vincenta z Pauly – zakladateľa tohoto rádu (1663). Jej 
riaditeľom na Slovensku od roku 1922 bol kňaz Jozef Danielik.
V roku 1924 kúpili kaštieľ a po mnohých opravách a re-
konštrukciách sa v júli 1925 po kontrole splnomocnen-
ca generálneho dozoru z Paríža mohli do kláštora na-
sťahovať. 19. júla 1925 ho nitriansky biskup posvätil. 
Rozsah činnosti sestier bol hneď od začiatku veľký a pri-
búdajúcimi rokmi sa ich činnosť neustále rozširovala. 
V roku 1933 mali už 44 stredísk a počet sestier bol 595 
účinkujúcich na Slovensku, ale i v českých zemiach. 
Po roku 1939 sa počet stredísk znížil (ubudlo zabraté územie 
Maďarmi), ale i tak patrili pod správu centra (Ladce) zariadenia: 
škola v Banskej Bystrici, Penzionát v Belušských Slatinách, Ľu-
dová škola a detská opatrovňa v Malackách, v Moravskom Jáne, 
Dievčenská mešťanská škola v Nitre, Reálne gymnázium v Nitre, 
Učiteľská akadémia v Nitre, viaceré detské domovy a útulne. 
Rád Milosrdných sestier sv. Vincenta zriadil v roku 1942 sa-
mostatnú provinciu na území Slovenska v Ladcoch. Starší 
občania Ladiec a Tunežíc si pamätajú i na činnosť sestier 
v obci, najmä na charitatívnu pomoc, školskú činnosť i kultúr-
ne aktivity, najmä divadlo a rôzne vystúpenia náboženského 
i svetského charakteru. Kláštor bol aj pri založení dychovky 
mladých a mnohých ďalších akciách. V roku 1943 založili det-
skú opatrovňu, kde vodili svoje deti cez vojnu zamestnané ženy.
Kláštor bol za drastických okolností zrušený koncom augusta 1950.

80 ROKOV OD VZNIKU 
KLÁŠTORA V LADCOCH

S každou prichádzajúcou jarou sa 
v  myšlienkach  vraciam  do  obdo-
bia, kedy som ako chlapec spolu 
s ostatnými spolužiakmi očakával 
furmanské  vozy  ozdobené  briez-
kami, na ktorých boli popriväzova-
né pestré  farebné stužky. Na vo-
zoch sa viezli veselí mladíci, ktorí 
spevom  -  niekedy  za  doprovodu 
hudby  -  vyjadrovali  radosť,  že 
sa  dočkali  dňa,  kedy  prestali  byť 
chlapcami a stanú sa z nich muži. 
Vozy  ťahali  kone, ktorých postro-
je  boli  rovnako  vyvenčené.  Na 
vozoch  sa  spolu  s  mládencami 
viezli  starostovia  príslušnej  de-
diny,  z  ktorej  veselý  sprievod 
pochádzal a pravdaže ešte gazda 
–  majiteľ  povozu  a  záprahu. 
Tieto  veselé  partie  smerovali  do 
vtedajšieho  okresného  mesta 
Ilavy do Sokolovne pred odvodnú 
komisiu,  ktorá  si  vyberala  rúčich 
mládencov na doplnenie armády. 
Do  ilavského  okresu  územne 
patrili  obce  na  ľavej  strane  Vá-
hu  až  po  Lieskov  –  Slopnú,  tiež 
Mojtín, ale aj Valaská Belá, Dolná 
i Horná Poruba. Podstatná zmena 
v  územnom  začlenení  obcí  do 
iných  okresov  nastala  až  po  vy-
budovaní mosta cez Váh v  Ilave. 
My  chlapci  sme  vedeli,  z  kto-
rej  obce  pochádzajú  podľa 
rozpisu  na  vyvesených  plagá-

ODVIATIE ČASOM
Odvody

toch  o  povinných  odvodoch. 
Samotní  mládenci  túžobne 
očakávali,  že  ich  odvedú,  lebo 
tým  získali  dôkaz,  že  sú  chlapi, 
ako  sa  patrí.  Veď  i  odvedencov 
klasifikovali  na  „A  –  B  –  C“,  nuž 
a každý predsa chcel byť áčkom. 
Po  odvodoch  nasledovala  sta-
rosť  stavania  májov,  čo  bola 
výsada  regrútov  a  príprava 
regrútskej  (rozlúčkovej)  zábavy 
a  počas  večerov  vynucovanie 
si  vernosti  a  vytrvalosti  v  čakaní 
na návrat  po dvoch  rokoch u  vy-
volených  dievčat  svojho  srdca. 
Počas druhej svetovej vojny však 
odvody už neboli tak radostné, pre-
tože aj mládenci zo Slovenska mu-
seli odchádzať na front, aby plnili 
nezmyselné požiadavky šialenca, 
ktorý si chcel podmaniť celý svet. 
Dnes sú, chvalabohu, iné časy, vo-
jenská služba sa skracuje, ba doč-
káme sa doby, že povinná vojen-
ská  služba  sa  stane  minulosťou. 
V  niekdajších  odvodoch  bol 
kus  romantiky  a  folklóru. 
Mení  sa  svet,  meníme  sa  s  ním 
aj  my  a  kiež  by  nastalo  trvalé 
obdobie,  aby  naši  mladí  muži 
vo  vojenských  uniformách  nikdy 
nemuseli  odchádzať  „hájiť“  záuj-
my iných do cudzích krajín a aby 
chránili  iba  svoju  domovinu. 

Víťazoslav Kalus


