
Prestavba dvoch školských 
pavilónov sa začala sviž-
ným tempom. 

Na oboch sú už okná vymene-
né, čo stavebná firma FORMET 
GROUP s.r.o. z Považskej Bystrice 
urobila bez vážnejšieho narušenia 
vyučovania, pretože využili aj ob-
dobie prázdnin. 
Rekonštrukcia - zatepľovanie - sa 
teda začala, i keď ešte stále chýbajú 
podpisy na zmluve medzi Minis-
terstvom výstavby a regionálneho 

Rekonštrukcia školy 
v plnom prúde

rozvoja a obcou Ladce.
Začalo sa zatepľovanie fasády, na-
sleduje zhotovenie novej šikmej 
strechy valbovej strechy a napo-
kon „nové šaty“ – nastriekanie 
oboch pavilónov. 
Ak pôjdu práce takýmto tempom, 
v novom školskom roku budú 
žiaci nastupovať do vynovených 
školských pavilónov. 
Veríme, že aj zmluvu s Minister-
stvom výstavby a regionálneho 
rozvoja stihneme včas podpísať. 
Ide o celkom oprávnené výdavky 
616 079 € (18 559 998 Sk).

Výsledky prvého kola volieb pre-
zidenta Slovenskej republiky sú 
všeobecne známe. Iste vás bude 
zaujímať, ako volili Ladčania. 21. 
marca do troch volebných miest-
ností v troch volebných okrskoch 
prišlo dovedna 892 oprávnených 
voličov, čo je 42,2 %.
Voliči odovzdali 534 hlasov Iva-
novi Gašparovičovi, 180 hlasov 
Ivete Radičovej, 63 hlasov Zuza-

V Ladcoch najviac hlasov Ivanovi Gašparovičovi

Poslanci obecného zastu-
piteľstva sa zišli na svojom 
riadnom zasadaní 7. janu-
ára. 

Schôdza bola v znamení fi-
nančných otázok, ktoré po-
slanci schválili. 
Vzhľadom na to, že obec má v 
úmysle postaviť bytový dom z 
prostriedkov štátneho fondu 
rozvoja bývania, bolo potreb-
né schváliť Všeobecne záväzné  
nariadenie o podmienkach, 
ktoré platia pri prenajímaní 
bytov v týchto nájomných by-

Januárové zasadanie
toch. Obecné zastupiteľstvo, 
po predošlom zverejnení návr-
hu VZN, predložené nariade-
nie schválilo. 
Poslanci potom schválili návrh 
úpravy rozpočtu Základnej 
školy v Ladcoch. 
Schválili aj návrh na členský 
poplatok v obecnej knižnici  
1€ za rok. 
Obecné zastupiteľstvo napo-
kon súhlasilo s poplatkom za 
prenájom priestorov v Dome 
kultúry – vestibul vo výške 85€ 
za jeden predajný deň.

Séria úspechov Jána Fabu, 
občana našej obce, začala 
už v roku 1980, kedy sa stal 
stredoškolským majstrom 
Československa. 

bude 4. apríla 2009 v tých istých volebných okrskoch 
a volebných miestnostiach ako prvé kolo. 
Kandidáti:     Gašparovič Ivan, doc. JUDr., CSc.
                       Radičová Iveta, prof. PhDr., PhD

Ján Fabo
majstrom Európy

Odvtedy sa zúčastnil na všetkých svetových súťažiach, 
majstrovstvách Európy, na niektorých Olympiádach a 
všetkých vrcholových súťažiach Slovenska. 
Je viacnásobným majstrom Slovenska v kategórii štan-
dardnej, ľubovoľnej a vzduchovej pištole a držiteľom 
niekoľkých slovenských rekordov. 
Takmer za tri desiatky rokov reprezentácie precestoval 
celý svet, dalo by sa povedať od Atlanty po Južnú Kó-
reu. 
V nedeľu 22. februára t.r. na majstrovstvách Európy v 
streľbe zo vzduchovej pištole v Prahe získal zlatú medai-
lu v súťaži družstiev. 
Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu 
Slovenska a tešíme sa, že úspech dosiahol náš občan.

SPRAVODAJCA
MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

V lADCOCh

Číslo:  2          apríl 2009

ne Martinákovej, 41 Františkovi 
Mikloškovi, 29 hlasov Milanovi 
Melníkovi, 24 hlasov Milano-
vi Sidorovi a 14 hlasov Dagmar 
Bollovej. 

Výsledky v okrskoch:
1. okrsok (Dom kultúry): 
časť voličov 370 (39 %)
Najviac hlasov: 
Ivan Gašparovič (227)

2. okrsok (ZŠ): 
účasť voličov 344 (43,4 %)
Najviac hlasov: 
Ivan Gašparovič (192)

3. okrsok (Tunežice): 
účasť voličov 178 (46 %)
Najviac hlasov: 
Ivan Gašparovič (115).

Druhé kolo volieb prezidenta SR



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

V rámci Poľnohospodárskeho  
družstva, a.s. Košeca sú, tak 
ako v minulosti, vyčlenené 
výrobné strediská – farmy. 
Jedno z nich je v Ladcoch, spoje-
né aj s bývalým strediskom Tune-
žice. Stredisko nemá vyčlenené 
nijaké mechanizačné prostri-
edky, všetky sú začlenené, cen-
tralizované v Košeci. Vedúcim 
strediska je Stanislav Zahradník, 
ktorý je aj členom predstaven-
stva akciovej spoločnosti. 
V rastlinnej výrobe zaznamenali 
v hospodárskom roku 2008 tieto 
výsledky:
Pšenica ozimná bola vysiata na 
92 hektároch s priemerným vý-
nosom 5,2 tony na ha. Najlepšia 
bola na Horekončí (5,6 t). Jač-
meň ozimný na 71 ha priniesol 
priemernú úrodu 4,5 tony na 
hektári, najlepšie v Rúbanici 4,7 
tony. 
Repku pestovali na 36 hektároch 
s priemerným výnosom 2,6 t. 
Najlepšia bola v lokalite Za prie-
kopu 3,1 tony. 
Slnečnica sa pestovala v Duži-
nách na 17 hektároch a prinies-
la priemernú úrodu 2,8 tony na 
hektári. 
Kukuricu na siláž zasiali na 22 
ha a mala priemernú úrodu 37,5 
tony a na hone Medzi ramena až 
42 ton. 
Kukurica na zrno bola vysiata na 
32 hektároch a urodilo sa prie-
merne 8,5 tony na ha, za Váhom 
až 9,6 tony. 
Raž bola zasiata iba na 6 hektá-
roch (Dlhý diel) s priemerným 
výnosom 2,4 tony. 
V živočíšnej výrobe chovali v 
Ladcoch iba hovädzí dobytok. 94 
dojníc malo priemernú dojivosť 
5 298 litra, teda spolu na farme 
vyrobili 498 012 litrov mlieka. 
Okrem dojníc chovali 64 kusov 
mladého dobytka. Zaznamenali 
denný prírastok 0,87 kg na kus. 
V roku 2008 prišlo vedenie akci-
ovej spoločnosti s požiadavkou 
o vyjadrenie občanov k zámeru 
postaviť veľkokapacitnú halu na 
chov dojníc v modernom štýle 
so špičkovým technickým vy-
bavením. K realizácii (zrejme z 
finančných dôvodov) nedošlo.

Takmer 500 000 
litrov mlieka

Februárové zasadanie Obecného zastupiteľstva malo mimoriadne obsažný 
program. V prvom bode prerokovali otázku nájomného Lesnému družstvu a 
urbárskemu spoločenstvu za prenajatú miestnosť v Dome kultúry. Popri tom-
to probléme prerokovali aj ďalšiu otvorenú otázku medzi obcou a spoločen-
stvom. Išlo hlavne o predajňu potravín „AMV“, ktorá je v objekte urbariátu. 
Verejnosť dobre vie, že priestory predajne sú veľmi stiesnené. Podľa názoru 
starostu obce, budova, v ktorej predajňa sídli, poskytuje dostatok miesta, ak 
by sa rozšíril predajný priestor na úkor skladov. Problém je len v tom, kto to 
bude financovať. Obec je ochotná pomôcť prácou pracovnej skupiny obec-
ného úradu. Rozhodnúť sa však musia vlastníci budovy. Druhý problém je 
prístupová cesta k trom rodinným domom za predajňou AMV. Komuniká-
cia opäť patrí urbárskemu spoločenstvu. Obec požaduje zriadiť na túto cestu 
vecné bremeno v prospech obce. Potom bude obec oprávnená do tejto cesty 
investovať obecné financie. Na zasadaní sa potom rozhodlo, že zvolajú roko-
vanie všetkých zúčastnených strán a tam sa dohodne ďalší postup. 
V ďalšom bode programu prerokovali návrh navýšenia úveru v Dexia ban-
ke. Toto navýšenie v praxi znamená, že sa posúva hranica možnosti čerpania 
úveru. Opatrenie je potrebné pre spolufinancovanie nájomného 16-bytového 
domu. K tomuto bodu sa rozprúdila živá diskusia. Boli aj návrhy, že bude 
vhodné nezačínať ďalšie akcie, ale iba dokončiť tie, ktoré sme začali. Niektoré 
názory boli značne ovplyvnené hospodárskou a finančnou krízou. Skutočne 
je ťažko sa dnes rozhodnúť, ktorý krok je pre obec výhodnejší, pretože práve 
dnes sa ponúka najviac príležitostí na čerpanie európskych fondov. Neobíde 
sa to však bez spoluúčasti obce, ktorá je síce iba 5 %, ale reálne sú to vysoké 
sumy, ktoré bude možno problém splácať. Poslanci napokon navýšenie úveru 
schválili. Čerpať sa bude iba podľa potreby na konkrétne akcie. Prijali tiež 
uznesenie o pravidelných splátkach úveru – mesačne 2 325 €.
Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo zábezpeku Dexia banky za úver zo štát-
neho fondu rozvoja bývania. 16 – bytový nájomný dom bude financovaný z 
troch zdrojov:
- Štátny fond rozvoja bývania 482 832 €
- Dotácia Ministerstva výstavby 197 112 €
- Vlastné (obecné) peniaze 118 985 €
Teda cena stavby je 798 929 € (24 miliónov Sk). Prostriedky sa budú splácať z 
nájomného. Po postavení bytovky sa bude ručiť postaveným domom. Všetky 
prostriedky, okrem dotácie Ministerstva výstavby, budú obci a štátu vrátené. 
V ďalšom bode schválili plán zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2009. 
Potom schválili realizáciu bleskozvodu na Dome kultúry (po výmene celej 
strechy).  Schválili bezplatný prenájom vestibulu DK na výročnú schôdzu Slo-
venského zväzu zdravotne postihnutých. 
V ďalšom poslanci zamietli príspevok Rímsko-katolíckemu farskému úradu v 
Košeci, rovnako zamietli návrh na zhotovenie orientačnej mapy obce Ladce. 
Hlavná kontrolórka obce navrhla, aby pre zjednodušenie zúčtovania bola sta-
rostovi schválená právomoc na zmenu rozpočtu do výšky 1 650 € v rámci 
kapitol. Poslanci návrh schválili. 
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou pohyblivej časti platu starostovi 
obce. Návrh niektorých poslancov bol ponechať starostovi iba základný plat. 
Nakoniec znížili pohyblivú časť platu na 20 %.
Poslanci na záver zasadania schválili návrh na úpravu rozpočtu, zobrali na 
vedomie prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 2008 a tiež správu hlavnej kontro-
lórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2008 a január 2009.

Ing. arch. J. Remo

Bohatý program februárového zastupiteľstva

Narodené deti:
Denis Didek 
Alex Vedej 

Blahoželáme rodičom a no-
vonarodeným deťom prajeme 

šťastný život. 

Zomreli:
Helena Slobodová (73 r)
Anton Zahradník (78 r)

Ida Potočná (78 r)
Antónia Miššíková (87 r)

S pozostalými cítime ich smú-
tok a vyslovujeme im úprim-

nú sústrasť. 

Jubileá
95 rokov sa 22. apríla t.r. do-

žíva Antónia Mináriková
90 rokov oslávia

Mária Stašíková (8. mája)
Rozália Peterková (25. 

mája)

Jubilantkám prajeme zdra-
vie a spokojnosť v ich ďal-

ších rokoch života. 

25 rokov sobáša si 28. apríla 
pripomenú Slávko Belian s 
manželkou Zdenkou, rode-

nou Adamcovou.
 

Želáme im spokojné ďalšie 
roky v porozumení a šťastí.

Plasty: 25. marca 2009, 
22. apríla 2009, 27. mája 
2009, 24. júna 2009, 22. 
júla 2009, 19. augus-
ta 2009, 23. septembra 
2009, 21. októbra 2009, 
18. novembra 2009, 19. 
decembra 2009.
Sklo: 8. apríla 2009, 9. 
septembra 2009
Kovový šrot: 6. mája 
2009, 7. októbra 2009

Kalendár zberu 
triedeného 
odpadu



Na základe §-u 14 Zákona č. 171/1988 Z. z. podávajú zodpovední pracov-
níci Považskej cementárne, a.s. občanom Ladiec informáciu o vplyve pre-
vádzky cementárne na stav životného prostredia v roku 2008.

Ovzdušie
V roku 2008 bolo vypustených do ovzdušia z jednotlivých výrobných zariadení 
a kotolní spolu 184 ton tuhých znečisťujúcich látok a 3000 ton plynných znečis-
ťujúcich látok, najmä oxidy dusíka a oxid uhoľnatý. Oproti predchádzajúcemu 
roku došlo k miernemu zvýšeniu vypúšťaných emisií, nakoľko došlo k zvýšeniu 
výroby. Pri porovnaní emisií na jednu tonu výroby však došlo k poklesu. Za vy-
pustené emisie bude do Štátneho fondu životného prostredia zaplatené 153 400 
€. Koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok vo vypúšťaných spalinách a vzdu-
chu z komínov a technologických výduchov sa pohybovali v hodnotách od 0,8 
mg/m3 do 12 mg/m3, pričom zákonný limit je 30 mg/m3. Zákon č. 309/1991 
Zb. o ovzduší stanovuje, že na 1 tonu vyrobeného slinku je možné vypustiť do 
ovzdušia 1,5 kg prachu. V roku 2008 vypustila Považská cementáreň a.s. 0,26 kg 
prachu na 1 tonu vyrobeného slinku. Napriek tomu, že emisie TZL z výrobného 
procesu sú hlboko pod zákonnými limitmi, dochádza občas, najmä v období 
suchšieho obdobia, k tvorbe emisií prachu. Tento stav je spôsobovaný skladova-
ním substrátov a slinku v zakrytej centrálnej skládke. Vietor potom môže víriť 
prach a tak dochádza k občasným zvýšeniam prašnosti. Tento stav bude mi-
nulosťou po dokončení stavby skladovania slinku v uzavretých silách, ktorá sa 
bude realizovať v blízkej budúcnosti. Na túto stavbu už bolo vydané stavebné 
povolenie, stavba bude zahájená v roku 2009. Prosíme preto občanov o trpezli-
vosť.  Koncentrácie plynných látok ako SO2, CO a NOx neboli prekračované. 
Tieto údaje poukazujú na skutočnosť, že v Považskej cementárni, a.s. Ladce bol 
aj v roku 2008 výrobný proces stabilizovaný. 
K lepšej informovanosti občanov o stave ovzdušia slúžil kontinuálny monito-
rovací systém emisií z rotačnej pece, údaje z tohto sú uvádzané na informačnej 
tabuli na administratívnej budove. 

Vodné hospodárstvo
Odpadové vody, vznikajúce v prevádzke, sú čistené v mechanicko-biologickej 
čistiarni odpadových vôd, z ktorej sú vypúšťané do Lúčkovského potoka. V roku 
2008 bolo vypustených 120 000 m3 vôd s priemerným znečistením BSK5 8 mg/l, 
pričom povolená koncentrácia znečistenia vo vypúšťaných vodách je 20 mg/l. 
Počas roka nedošlo k žiadnej mimoriadnej situácii na úseku vodného hospo-
dárstva. 

Odpadové hospodárstvo
Považská cementáreň, a.s. Ladce sa významnou mierou podieľa na zneškod-
ňovaní odpadov a tým k znižovaniu zaťaženia prírody odpadmi. V roku 2008 
bolo v rotačnej peci zhodnoteného 1 649 ton gumového odpadu (pneumatiky a 
pod.), ktorý by inak skončil na skládke. Možnosti PCLA sú päťnásobne väčšie, 
slovenská legislatíva však nepodporuje využívanie pneumatík ako zdroj tepla. 
Taktiež bolo v rámci prevencie v boji proti BSE v roku 2008 spálených 42 516 ton 
mäsokostných múčok. Proces spaľovania ako aj manipuláciu s týmito materiál-
mi pracovníci PCLA zvládli a počas celého roka sa nevyskytli závady, ktoré by čo 
i len mohli ohroziť okolie Považskej cementárne, a.s. Ladce. Mäsokostné múč-
ky sa dovážali v autocisternách. Ako významný príspevok k ochrane životného 
prostredia bola prevádzkovaná linka na využívanie upravených separovaných 
odpadov z plastu, papiera a dreva. Takéhoto materiálu bolo využitého 12 939 
ton, ktorý by inak skončil na skládke odpadov. Vlastné odpady, ktoré by mohli 
mať negatívny vplyv na prírodu (žiarivky s obsahom ortuti, olovené akumuláto-
ry), zneškodňuje Považská cementáreň, a.s. Ladce cez externé organizácie, ktoré 
zabezpečia ich neškodnú likvidáciu.

Vplyv na životné prostredie

Medzi dôležité a pritom nenápadné dokumenty patria kro-
niky. Pred dvoma rokmi vyhrala tá naša – ladčianska prvú 
cenu v regióne bývalého okresu Považská Bystrica. V kva-
lite sa nič nezmenilo a aj kronika za rok 2008 je zrkadlom 
diania v obci za toto obdobie. 
V Československu koncom dvadsiatych rokov minulého 
storočia prijali zákon o tzv. Pamätných knihách. Zákon 
správne vystihol podstatu veci: ide o pamäť, zachovanie pre 
budúce generácie všetkého, čo sa v obci udialo. Vyžadovalo 
sa (aj sa vyžaduje), aby záznam bol faktografický, bez osob-
ných názorov – objektívny.
Na tomto nič nemení ani nová technika, audiovizuálne 
prostriedky. Tie by mali skôr pomôcť pri spracovávaní do-
kumentácie – fotografií, DVD a iných možností, ktoré sú 
dnes k dispozícii. Zobrazenie obce, jej histórie a súčasnosti 
na internete je tiež súčasťou kronikárskej práce a vhodne 
doplňuje záznamy kroniky a poskytuje ich širokej verejnos-
ti. 
Keď hovoríme o pamäti národa, alebo ak chcete, pamäti 
Ladčanov, treba sa zmieniť aj o pamätnej sieni obce. Bolo 
v nej sústredené veľké množstvo textov a fotografií od pra-
vekého osídlenia až do dnešných čias. V minulom čase pí-
šeme preto, lebo pamätná sieň „padla za obeť“ prestavbe 
Domu kultúry na obecný úrad. Roky nepovšimnutá občan-
mi i školami skončila, aby sa znovuzrodila v novopostave-
ných priestoroch na chodbách a vstupoch. Teda vydá sa k 
občanom do priestorov, ktoré z času na čas každý navštívi. 
Rekonštrukcia pamätnej siene si vyžiada určitý čas, ale ur-
čite bude inštalovaná ešte v tomto roku.

Rok 2008, zdá sa, bol 
kľúčovým v separácii 
komunálneho odpadu v 
našej obci. Nesporne má 
na tom zásluhu zberový 
dvor a ekologické chá-
panie tejto vážnej život-
nej otázky. Množstvá, 
ktoré sa v jednotlivých 
komoditách nazbierali 
iste nie sú konečné, ale 
rozhodne ukazujú na 
zlepšený postoj Ladča-
nov. Ďalší vývoj, žiaľ, 
nie je už iba v rukách 
obce, ale predovšetkým 
systému cesty od obča-
na cez výkupné organi-
zácie až k recyklácii. Tu 
je mnoho „zádrheľov“, 
ktoré však musí vyriešiť 
štát. 
V roku 2008 dosiahol v 
Ladcoch triedený odpad 
39,31 tony. Z toho:

Začali sme chápať význam 
separovaného zberu

Pamäť národa (aj Ladčanov)

papier a lepenka: 3,52 t
sklo: 15,88 t
textílie: 3,02 t
žiarivky a iný odpad ob-
sahujúci ortuť: 0,07 t
vyradené zariad. obsa-
hujúce chl. uhl.: 3,05 t
batérie, akumul.: 0,23 t
vyradené elektr. a elek-
tron. zariad.: 2,70 t
vyradené elektr. a elek-
tron. zar.: 1,00 t
plasty: 9,84 t

Netriedený odpad spo-
číval zo zmesového 
komunálneho odpadu 
(524,8 tony) a objemo-
vého odpadu (91,44 
tony).
Na uloženie odpadu 
prispeli občania sumou 
1 383 600 korún, obec 
však uloženie stálo 2 
035 353 Sk.



Ladčanom je iste známy 
fakt, že výstavba rím-
sko-katolíckeho kostola 
vyvolala určité staveb-
no-technické pohyby. 
Obecný úrad sa z dote-
rajších budov vysťahuje, 
pričom jedna zostane 
ako pastoračné cent-
rum a druhá sa asanuje. 
Obecný úrad sa presťa-
huje do Domu kultúry, 
kde však treba realizovať 
nie jednoduché staveb-
né úpravy. Jedna z nich 
už úspešne skočila, keď 
upravili priestory na 
prízemí, kam sa presťa-
hovala obecná knižnica 
z poschodia. Priestory, 
ktoré „padli“ za obeť 

Čo predchádza výstavbe kostola
tomuto premiestneniu, 
dostali doterajší užíva-
telia (Lesné družstvo, 
lekár a pamätná sieň) 
na inom mieste. 
Celé poschodie prístav-
by DK po stavebných 
úpravách obsadí obec-
ný úrad, kde bude ok-
rem kancelárií aj obrad-
ná sieň.
Až po ukončení všet-
kých týchto prác a pres-
ťahovaní celého obec-
ného úradu i pracovnej 
skupiny môže sa začať 
výstavba kostola. Budo-
vanie kancelárií je už v 
plnom prúde. Vykoná-
va ich stavebná skupina 
obecného úradu.

Občanom chýbali infor-
mácie o príprave výstav-
by rímsko-katolíckeho 
kostola a pastoračného 
centra v Ladcoch. Tie, 
ktoré máme k dispozícii, 
vám teraz ponúkame. 
V tomto období sa usku-
točňujú práce v príprave 
územného konania pre 
stavbu kostola. Je spra-
covaná projektová do-
kumentácia pre stavebné 
povolenie od projektovej 
organizácie „mfm“ Bra-
tislava (Kopčianska 65), 
kde je zodpovedný pro-
jektant Ing. arch. Brani-
slav Moravík. 
Autorom architektonic-
kého návrhu kostola je 
prof. Dr. Justus Dahin-
den, Zϋrich, Švajčiarsko. 
Stavba má oficiálny ná-
zov Kostol božieho mi-
losrdenstva a pastoračné 
centrum Ladce. 
Nedoriešeným pro-
blémom zostávajú šir-
šie urbanistické vzťahy, 

Príprava výstavby Rímsko-
katolíckeho kostola v Ladcoch
V novembri 2006 vyšlo mimoriadne číslo Ladeckých 
zvestí, v ktorom sme vás prvýkrát oboznámili o projek-
te výstavby centra obce a rímsko-katolíckeho kostola. K 
materiálom uverejneným v tomto čísle sa budeme vra-
cať. Dnes okrem faktov, ktoré sú nám známe, uverejňu-
jeme obrázky makety kostola z dvoch pohľadov. 

konkrétne prepojenie 
námestia pred kostolom 
s centrom na križovatke 
– tzv. peší ťah. Má viesť 
cez pozemky Odborného 
učilišťa a vyžaduje si od-
stránenie hospodárskych 
budov. Tieto priestory 
plánuje Odborné učiliš-
te využívať pre práce zá-
hradníkov, pretože dote-
raz používané stratili pri 
opustení kaštieľa. 
Odstránenie týchto bu-
dov by otvorilo pohľad z 
križovatky na čelnú fasá-
du kostola a tým aj dalo 
tomuto pešiemu ťahu po-
trebnú architektonickú 
dominantu. Celý problém 
je v štádiu riešenia. 
Údaje o termíne začatia 
stavby a o výške nákla-
dov, foriem platenia a 
ďalšie, nám známe nie sú. 
Určite vás však budeme o 
nových faktoch informo-
vať. 

Ing. arch. Ján Remo



Materské centrum oslavovalo Valentína po svo-
jom – karnevalom. 
Veď ako lepšie osláviť sviatok lásky, než radosťou našich detí, 
ktoré sú jej plodmi. A radosti bolo neúrekom. Zišli sa lienky, 
včielky, princezné aj piráti. Zatancovali si, ukázali šikovnosť 
v súťažiach a kto mal šťastie, vyhral niečo v tombole. 
Staršie deti s napätím čakali, ako skončí príbeh márnivej 
princeznej Rozmarínky, ktorý im zahrala a porozprávala 
bábkoherečka Tramtarína z divadielka v Trenčíne. 
Dovedna sa zabávalo 36 detí z 24 rodín. A pretože za všet-
kým stoja dobrí ľudia, ďakujem pani Klobučníkovej za po-
moc pri financovaní divadielka, pani Kollárovej, Šimkovej 
za príspevok do tomboly a mamičkám Kláre Patkovej, Ivane 
Mrvovej za spoluorganizačnú prácu. 
Dúfam, že sa spolu stretneme všetci na ďalších, takto úspeš-
ných akciách nášho Mimča.           Zuzana Kuniaková

Zapojili sme sa do zbierky 2009 – 
magnetky. Začína sa 9.4. – 9.5. s 
názvom „Ďakujem, že si mama“. 
Táto zbierka sa koná ku Dňu ma-
tiek. Každý, kto si zakúpi magne-
tku, podporí MC Mimčo. Cena 
magnetky je 1 €. Zapojte sa aj 
vy a podporte nás. Dňa 4.3. bola 
debata s kaplánom Miroslavom 
Várošom „Duchovná výchova 
najmenších detí“ – zúčastnili sa 
4 mamičky. Aj keď bola menšia 
účasť, debata bola veľmi zaují-
mavá a mamičky si navzájom vy-
menili skúsenosti a rady. 
18.3. bola debata s gynekológom 
MUDr. Piotrom Petrykowskim 
na tému  „Hormonálne  zme-
ny v tehotenstve a šestonedelí“. 
Na tejto debate sa zúčastnilo 11 
mamičiek a preberali sa aj ďalšie 
témy, ktoré sa týkajú nás, žien. 
Mamičky si odniesli nové po-
znatky. 
Program MC Mimčo
- dňa 3.4. (piatok) 12.00–17.00 h
- dňa 4.4. (sobota) 9.00 – 12.00 
h, 15.00 – 17.00 h. detská burza 
ošatenia, účastnícky poplatok 50 
centov a percento z predaja 20 % 
bude príspevkom do MC. Burza 
sa koná v MC Mimčo.
- dňa 8. 4. o 15.00 h tvorivé di-
elne „Veľká noc“ (kučeravé oveč-
ky), vstupné 1 €
- dňa 20.4. o 15.00 h beseda s 
klinickou logopedičkou PhDr. 
Helenou Holičkovou na tému 
„Vývin a poruchy detskej reči“, 

Mimčo informuje
vstupné 1,5 €
- dňa 2.5. druhé narodeniny MC 
Mimčo o 15.00 h, vstupné pre ro-
dinu 2 €
- dňa 10.5. ku Dňu matiek predaj 
magnetiek (1€)
- 13.5. tvorivé dielne
O všetkých akciách budeme in-
formovať na plagátoch a v obec-
nom rozhlase. 
MC prijalo nové členky: Ivana 
Mrvová, Zuzana Mlyniská. Ďalej 
sa členky dohodli na členskom 
poplatku 3,50 €, ktorý musia za-
platiť do 30.4.2009.
MC sa poteší ďalším členkám, 
ktoré majú záujem spolupraco-
vať a majú zaujímavé návrhy na 
prácu s deťmi a mamičkami.
Chceli by sme osloviť touto ces-
tou aj našich občanov, ak ešte 
svoje 2 % dane nedali, aby ich 
dali MC Mimčo, čím podporia 
naše fungovanie nielen pre ma-
mičky, ale aj ich deti – informá-
cie v MC.

Pagáčová  Andrea

Otváracia doba MC Mimčo
Pondelok cvičenie pre mamičky, 
babičky 17.30 – 18.30 h
Utorok tanečný pre deti 15.30 – 
16.30 h
Streda tvorivé dielne (podľa plá-
nu)
Štvrtok voľno pre rodinu 9.00 – 
12.00 h, od 17.30 – 18.30 h cviče-
nie pre mamičky a babičky.

V minulom roku pribudol do skupiny rôznych záujmových organizácií 
v Ladcoch Seniorklub Jednoty dôchodcov. V minulých rokoch sa pri bež-
ných stretnutiach na ulici dôchodcovia (najmä dôchodkyne) sťažovali, že 
v obci chýba niečo, čo by naplnilo ich potrebu aktivity mimo štyroch stien 
ich domu. Myšlienka klubu, v rámci ktorého by mohli túto potrebu naplniť, 
ich zaujala. Po rozpačitých začiatkoch môžeme dnes konštatovať, že činnosť 
klubu sa rozbehla veľmi sľubne. Vyformovala sa skupina ľudí, ktorí sa pra-
videlne – každé dva týždne schádzajú a tešia sa, že môžu spoločne podnikať 
prechádzky, výlety, ale aj sa len tak v pohode porozprávať o veciach, ktoré 
život prináša. 
Veľmi príjemné zážitky nám priniesli výlety do prírody. Navštívili sme Sú-
ľov, niektorí neveriacky hľadeli na svoj vlastný výkon, keď sa zo skalných 
hradieb dívali do šírej krajiny. Sami by sa tam možno nikdy nevydali, preto-
že už ani neverili, že by to zvládli. 
Vybrali sme sa na výlet na Vršatec – bola to nenáročná prechádzka po mies-
tach, kde sme mnohí tiež už dávno neboli. Aj jesenná a zimná prechádzka 
Za horu mali svoje čaro. Bolo zábavné a milé sledovať úsilie niektorých čle-
nov a členiek, ako rozdúchať plameň v ohnisku, ktoré bolo celé premočené 
od predchádzajúcich dažďov. Ale podarilo sa a odmenou bola vôňa a chuť 
opekaných špekačiek a klobásy. Výlet sa zakončil na chate pána Peterku 
ochutnávkou vínka z domácich zásob. 
Zo vzdelávacích akcií vydarená bola beseda o liečivých účinkoch rastlín. Po 
lektorke sme siahli do domácich zdrojov. O rastlinách a možnosti prevencie 
chorôb, o zdravom životnom štýle porozprávala pani Anna Sláviková, ktorá 
sa rastlinám venuje nielen vo svojej záhradke, ale naberá vedomosti aj ako 
študentka Univerzity tretieho veku v Nitre. 
Za príjemný kultúrny zážitok možno pokladať návštevu na divadelnom 
predstavení „Mníšky 2“ v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom. 
Rok zavŕšil Seniorklub spoločným predvianočným posedením v našej klu-
bovni v Dome kultúry. Pri malom vianočnom stromčeku, pri sviečkach a 
príjemnom občerstvení z pribúdajúcich sladkých zásob v domácich špaj-
zkách sme si zaželali príjemné sviatky. Medzi rôznymi klasickými želani-
ami šťastia, zdravia a rodinnej pohody, zazneli aj želania, aby sa nášmu 
klubu darilo. To určite teší. 
Máme veľa plánov, čo by sme mohli v tomto roku podniknúť. Okrem výletov 
viac vzdelávacích a kultúrnych akcií. Získali sme (sponzorsky) počítač. Nie 
je to nijaký výstrelok najnovšej techniky, ale pre každého, kto by sa chcel na-
učiť s počítačom pracovať, na začiatok stačí. Netreba sa toho báť a je príjem-

O karnevale najmenších

Starnime pomaly

né vedomie, že sme schopní držať krok aj v tejto oblasti. Veľa vecí však záleží 
aj od peňazí. Nemôžeme sa vždy spoliehať iba na členov klubu. Potrebujeme 
si občas pozvať lektorov, zaplatiť kurz, kúpiť materiál na pracovné tvorivé 
stretnutia. Myslím si však, že vedenie obce je podľa možností schopné a 
ochotné niektoré aktivity podporiť. Mladí, tí sú aktívni už svojou energiou 
vyplývajúcou z ich veku. U starších ľudí ju treba prebúdzať a podporovať.  
Za jednu z úloh v tomto roku by sme považovali rozšírenie o ďalších dôchod-
cov – ženy i mužov. Rôznorodosť záujmov, vedomostí i očakávaní by bola 
všetkým len na prospech. 
A preto by som na záver len povedala:
Vitajte v klube, cíťte sa tu dobre a starnite všetci pomalšie!

Zlatica Baricová



31. januára t.r. sa konala vý-
ročná členská schôdza Dob-
rovoľného hasičského zboru v 
Ladcoch spolu s DHZ Považ-
skej cementárne. 

K tomuto dňu mala DHZ Lad-
ce 30 a DHZ cementáreň 23 
členov. Pol stovky členov v roku 
2008 dokázalo posunúť nároky 
i výsledky práce o značný krok 

Hasiči posunuli kvalitu 
opäť dopredu

dopredu. Zlepšenie nastalo 
prakticky na všetkých úsekoch  
- školení členstva, výcviku, 
preventívnej protipožiarnej 
ochrane, ale najmä športových 
súťažiach, ktoré sa stali najmä 
v letných mesiacoch veľmi po-
pulárnymi. 
Na dobrej úrovni sú zásluhou 
dobrej práce výborov aj vzťa-
hové otázky voči vedeniu Po-
važskej cementárne, a.s. i voči 
Obecnému úradu v Ladcoch. 
O vzťahu k životnému prostre-
diu hasiči presvedčili v ostat-
ných mesiacoch roku 2008. 
Písali sme o tom v decembro-
vom čísle Ladeckých zvestí – v 
dnešnom prinášame niektoré 

fotozábery z brigády na čistení 
Lúčkovského potoka. 
V roku 2008 sa družstvo mu-
žov a žien zúčastnilo previerky 
pripravenosti v rámci bývalého 
ilavského okresu, kde obstáli 
na dobrej úrovni. 
V obnovenej hre pre deti Pla-
meň pripravili jedno družstvo 
dievčat, kde v požiarnom úto-
ku od stroja získali prvé mies-

to. V pohárových súťažiach sa 
muži zúčastnili 13 pretekov. 
Družstvo žien bolo prihlásené 
v Slovensko - moravskej ha-
sičskej lige, kde v 14 súťažiach 
získali popredné umiestnenie. 
V ostatných pohárových súťa-
žiach, ktorých bolo 24 (!) boli 
4-krát prvé a 3-krát tretie. 
Žiaci (dievčatá a chlapci) sa 
zúčastnili troch súťaží. 
Skúškou organizačných schop-
ností boli preteky pre mladých 
požiarnikov o Putovný pohár 
DHZ Ladce. 
Na výročnej schôdzi prijali aj 
hlavné úlohy na rok 2009, kto-
ré nie sú o nič menej náročné 
ako tie z roku 2008.

Bolo by nosením dreva do lesa (alebo radšej vody do Váhu), keby sme 
povedali, že rybárska organizácia opäť dobre fungovala, že rok 2008 
bol úspešný vo všetkých ukazovateľoch ich činnosti. Iste by sa dalo vše-
ličo zlepšiť, ale tak je to v každej ľudskej činnosti. 
Dnes uvádzame čísla o ich práci za uplynulý rok, ktoré síce povedia 
veľa, ale nikdy nevystihujú organizačné, pracovné a iné úsilie výboru 
a väčšiny členov. 
V roku 2008 pokladali za povinnosť oživiť vodné toky a rybníky o nový 
život. Na úseku Ladce – Bolešov nasadili do Váhu 63 000 kusov podu-
stvy. Do ostatných vôd revíru 320 kg pstruha dúhového lovného a 4 
000 kg trojročného kapra. 
Ulovili celkom 4 198 kusov rýb o váhe 7 039 kg. Z toho bolo 2 834 
kusov kapra, 83 kusov šťuky, 20 kusov zubáča a 392 kusov pstruha 
dúhového. 
Najväčšie úlovky mali Roman Novotný (sumec – 5 kg), Jozef Novotný 
st. (šťuka severná – 7 kg), Roman Šedík (zubáč – 5,5 kg) a Štefan Sakala 
(kapor – 12 kg).
Členovia obvodnej organizácie Ilava odpracovali pri čistení brehov a 
okolia od nečistôt a buriny, pri presvetľovaní brehov potokov, stavbe a 
úprave kaskád i pri príprave pretekov 1 985 hodín. Pracovalo sa na štr-
kovisku v Ilave, na chovnom rybníku v Ilave, vodnej nádrži v Tunežici-
ach, ramene kanála v Ladcoch, vodnej nádrži v Dulove, vodnej nádrži 
v Prejtej, na Podhradskom potoku, Porubskom potoku, Tovarskom 
potoku, Kopeckom potoku a v Ladcoch na Lúčkovskom potoku. 
Naši rybári bilancovali aj v stave členstva. Obvodná organizácia Ila-
va (tam patria aj Ladce) mala celkom 335 platiacich členov (z toho 
1 žena). Žiacku povolenku na rybolov malo 57 detí. Združené boli v 
krúžkoch mladých rybárov v Ilave, Košeci a Ladcoch. 

podklady poskytol Libor Kvasnica, 
hospodár organizácie SRZ

Rybárska bilancia

Tohoročné „pochovávanie basy“ 
bolo vydarené. Radosť máme 
z toho, že po niekoľkoročných 
pokusoch Ladčanky túto tra-
díciu obnoviť, sa spoločnými 
silami organizátorov podarilo 
ukázať najmä mladším, ako sa 
naši predkovia zabávali. Do veľ-
kej sály Domu kultúry prišlo do 
200 ľudí, ktorí sa zabávali na ak-
téroch – ladčianskej dychovke 
i „požičaných“ zo susednej Ko-
šece. Atmosféra už v mnohom 
pripomínala „pochovávania“ 
zo šesťdesiatych rokov, keď sa 
na tejto akcii zúčastňovalo 600 

Ľudové tradície – poklad každého národa
i viac občanov nielen Ladiec, ale 
i Púchova, Ilavy, Dubnice. Ba čo 
viac – niektorí z nich prichádzali 
v rámci autobusových zájazdov. 
Pravda, mnoho ľudí si dnes zá-
bavu predstavuje inak. Treba 
však pochopiť, že nejde len o 
zábavu, ale aj o zachovávanie 
tradícií, ktoré sú vzácnym de-
dičstvom po našich predkoch. 
Tým, ktorí sa o zachovanie sta-
rých zvykov starajú, patrí náš 
obdiv a vďaka. V tomto prípade 
organizátorom, kultúrnej komi-
sii obecného zastupiteľstva, dy-
chovke a Košečanom.



V minulom čísle Ladeckých zvestí sme písali, že štvrtáci Zá-
kladnej školy sa zapojili do súťaže „Marťankovská hymna“. 
Ich úlohou bolo napísať text i hudbu tejto hymny. Kolektív-
na práca štvrtákov priniesla svoje ovocie: 13. februára (pia-
tok) prišla „bombová správa“. Po dvoch mesiacoch čakania 
sa dozvedeli, že v celoslovenskej súťaži zo 106 prihlásených 
získali druhé miesto. 
Štvrtákom a všetkým, ktorí im pomáhali blahoželáme a ďa-
kujeme za šírenie dobrého mena školy i obce. 
Na fotografii rozradostení štvrtáci

Druhí na Slovensku!

Známky a inšpekcia
Mesiac január, tak ako každý rok, sa niesol v znamení uzatvárania 
známok, polročných vysvedčení. V tom čase škola „zažila“ aj tematickú 
inšpekciu z nadriadeného pedagogického úradu. Obe udalosti dopadli 
dobre. 

Plavecká gramotnosť
V dňoch 2. februára až 5. februára absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka 
základný zdokonaľovací plavecký výcvik na plavárni v Púchove. Z 34 
zúčastnených sa ich naučilo plávať 31, ostatní splývanie. Hravou for-
mou prekonali strach z vody a v závere podali dobré plavecké výkony. 

Budúci prváčikovia   
Dňa 4. februára privítali v škole budúcich prváčikov. Bol to pre nich 
životne dôležitý deň. Vďaka učiteľkám z materskej školy boli deti dobre 
pripravené a tak ich zapísali do prvého ročníka. Z 21 ich zapísali 20 a 
jeden rodič požiadal pre svoje dieťa odklad. 

Pomáhali  pri výmene okien
„Dobrou“ správou pre deti bolo vyhlásenie chrípkových prázdnin. 
Trvali od stredy do piatku. Už počas nich sa niektorí učitelia a žiaci 
(J. Machala, M. Šatka, M. Prekop, B. Zábojníková, L. Martišová, N. 
Hofstdäterová) zapojili do pomocných prác pri rekonštrukcii školy 
– výmene okien. Za to im riaditeľka školy vyslovila poďakovanie. Po 
jarných prázdninách sa žiaci vrátili do priestorov s novými oknami. 

Detský karneval
Dňa 12. februára učiteľky 1. stupňa Základnej školy pripravili pre deti 
karneval, za účasti asi 80 detí. Už samotný pochod masiek svedčil o 
pestrej fantázii detí. Karneval spestrilo množstvo zaujímavých i vese-
lých súťaží. O hudobnú produkciu sa staral „disdžokej“ Jakub Rolín z 
5. triedy. 

Mgr. V. Králová, Mgr. I. Lysáková, Mgr. J. Šelingová

Dobré správy zo školy

Už je to rok, čo využívame pries-
tory nového internátu (presne 
od 4.2.2008). V porovnaní s 
predchádzajúcimi priestormi 
je to účelové zariadenie, ktoré 
spĺňa všetky hygienické, estetic-
ké a kultúrne kritériá. Súčasťou 
internátu je pohybová miest-
nosť, spoločenská miestnosť a 
jedáleň s kuchyňou. Nesmiem 
zabudnúť na miestnosť, ktorá je 
využívaná aj ako trieda (dopo-
ludnia) a popoludní ako spolo-
čenská miestnosť. Momentálne 
najčastejšie v nej pracuje krú-
žok netradičných výtvarných 
techník, ktorý vedú pracov-
níčky Centra voľného času z 
Ilavy. Okrem tohto krúžku sú 
aktívne aj iné, ktoré vznikli na 
základe záujmov ubytovaných 
žiakov a vedú ich skupinoví 
vychovávatelia. Veľký záujem 
je o športový krúžok (volejbal, 

Najväčší záujem o šport  
a internet

futbal, florbal a pod.) a interne-
tový krúžok. Športový krúžok 
využíva priestory telocvične 
ZŠ, za čo sa chceme aj touto 
cestou poďakovať jej vedeniu. 
Náplňou krúžku „rekordy“ je 
objavovať talenty v rôznych 
individuálnych športových 
disciplínach a pri spoločných 
stretnutiach rekordy vytvárať a 
prekonávať. Turistický krúžok 
má zámer oboznamovať jeho 
členov s okolím obce Ladce. V 
súčasnosti v rámci divadelného 
projektu podporovaného eu-
rópskymi fondami sa pripravu-
jú vybraní žiaci na vystúpenie 
v Nemecku za spoluúčasti ka-
marátov z Maďarska a Nemec-
ka. Okrem krúžkovej činnosti 
uskutočňujeme pre spestrenie 
a vhodné využitie voľného času 
aj iné akcie, ale o nich až na 
budúce.

Knižnica je na prízemí
Mnohí už iste zaregistrovali, že obecná knižnica sa presťahova-
la na prízemie prístavby Domu kultúry. Priestory sú rovnako 
veľké, ako boli predtým na poschodí. Prestavba priestorov sa 
zásluhou pracovnej skupiny obecného úradu vykonala v re-
kordnom čase a rovnako rýchlo sa uskutočnilo presťahovanie 

knižného fondu a zariadenie knižnice. 
Knižnica je otvorená tak ako predtým: 

pondelok 13.00 – 18.00         piatok 13.00 – 18.00

V bratislavskej nemocnici zomrel 
11. januára 2009 krátko pred sied-
mou hodinou básnik Milan Rúfus. 
Napriek pokročilému veku bol lite-
rárne činný do konca života. A to 
takmer doslova. 
O pár dní sa na pulty kníhkupectiev 
dostala jeho najnovšia a zároveň 
definitívne posledná básnická zbier-
ka Ako stopy v snehu. 
Na túto smutnú udalosť sme reago-
vali i my v Základnej škole. Hneď 
v pondelok sme si na všetkých vy-
učovacích hodinách literatúry pri-
pomenuli a priblížili tajuplný svet 
jeho čarovnej poézie. Na druhý deň 
v školskom rozhlase odznela krátka 
spomienka na človeka s veľkým srd-
com plným lásky, ktorý svoj talent 
využil naplno a rozdával tak radosť 
mnohým z nás. 
Za recitácie jeho Modlidbičiek v 

Spomienka na legendu 
slovenskej poézie

podaní Lucky Bračíkovej (9.B) a 
Simonky Kučmovej (9. A) sme sa 
oboznámili nielen s jeho životom 
ale i tvorbou. 
Na záver patrí krátke poďakovanie. 
Vďaka Vám, majstre, za Vaše nád-
herné verše s autonómnym pohľa-
dom na životné a morálne hodnoty 
ľudského konania, na lásku, krásu, 
pravdu, ale i utrpenie a tragiku člo-
veka. 

Žil jeden básnik,
žila rybka v sieti. 

Žil jeden ujo,
veľmi ľúbil deti. 
A kto vie ľúbiť,

tomu býva dané
aj rozumieť. 

Ach, čo ten vedel, pane!
Ukážka je z básnickej zbierky Stud-
nička

Mgr. J. Štrbíková
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Z HISTÓRIE OBCE

V dňoch 5. až 8. februára absolvovali krátke sústredenie v 
Belušských Slatinách, aby v tamojších terénoch nabrali zá-
klad kondície pred náročnou jarnou časťou súťaže. V rámci 
sústredenia odohrali prípravný zápas s Nemšovou (2. liga). 
Počas prípravy trénovali týždenne 2 x vonku v okolitých 
terénoch a na ihrisku a 1 x v telocvični ZŚ. Prípravné zápa-
sy a dochádzku na tréningy, i keď ovplyvnenú maródkou, 
hodnotil tréner ako dobrú. V kádri k výrazným zmenám 
nedošlo, do prípravy sa nezapojili Gurín zo zdravotných 
dôvodov, Hromka a Podmanínec (operácia kolena). Naviac 
Michal Habánek absolvoval len sústredenie, my však verí-
me, že ho ešte na ihrisku uvidíme. Celú prípravu s muž-
stvom absolvoval brankár dorastu Marek Kalma. Družstvo 
odohralo 9 z 9 plánovaných prípravných zápasov, z toho 
5 zápasov na umelej tráve v Dubnici. Borčice – Ladce 2:0, 
Ladce – Horovce 5:1, Nemšová – Ladce 4:0, Ladce – Púchov 
dorast 2:1, Ladce – H. Poruba 5:0, Horovce – Ladce 2:4, Ila-
va – Ladce 2:2, Beluša – Ladce 1:1, Ladce – Borčice 2:1. Väč-
šina zápasov sa hrala na umelom trávniku v Dubnici n/V. 
Bilancia prípravných zápasov je 5 víťazstiev, 2 remízy a 2 
prehry pri skóre 21 :14. Do listiny strelcov sa zapísalo 9 hrá-
čov. Najlepším strelcom bol Marián Habánek so 6 gólmi, 
4-krát skóroval E. Mrážik po 2 góly dali Martinka, Šedík, K. 
Mrážik a Mužlay a po 1 E. Pagáč, F. Váň a Hudec. 

Káder mužstva pre jarnú časť
Brankári – Janke Jozef, Porubčan Dominik, Kalma Marek a 
do poľa sú pripravení Šedík Dušan, Koštialik Tomáš, Pagáč 
Jozef, Pagáč Eduard, Váň Jozef, Váň František, Habánek 
Michal, Zábojník Michal, Hudec Peter, Mrážik Erik, Mar-
tinka Peter, Habánek Marián, Mrážik Kristián, Kušík Jaro-
slav, Mužlay Martin a Majtán Michal. Trénerom je Vojtek 
Jaroslav a vedúcim mužstva Chovanec Vladimír. 

Ocenenie našej TJ za rok 2008
Dňa 21.2.2009 sa v Lednických Rovniach uskutočnilo vy-
hodnotenie najúspešnejších športovcov okresov IL, PB a 
PU za rok 2008. Medzi ocenenými bola aj naša TJ, ktorá 
bola vyhodnotená v kategórii kolektív TJ ako najúspešnej-
šia.                Ing. F. Gach

Takmer nijaký pohyb v tabuľke
V ostatných kolách 5. sates ligy v stolnom tenise sa nič 
podstatné nezmenilo. Naše dve družstvá si po 23. kole udr-
žali pozície, „A“ družstvo v strede tabuľky a „B“ družstvo v 
dosť bezpečnej pozícii od vypadnutia zo súťaže. 3 kolá pred 
koncom ročníka 2008/2009 bolo „A“ družstvo na 7. mieste 
so 48 bodmi (12 víťazstiev, 1 remíza a 10 prehier). Štvrtý v 
tabuľke má 51 bodov a deviaty 46 bodov. Je teda ešte mož-
ný pohyb dopredu, ale aj na nižší stupienok. „B“ družstvo 
bolo v tom istom čase na 11. mieste (zo 14 družstiev) s 35 
bodmi, čo je o 5 viac, ako mala posledná Lysá „B“.

Zimná príprava 2009
Prípravu na novú sezónu začali hráči 
pod vedením trénera Jaroslava Vojteka 
13. februára 2009.

Vojnová Slovenská republika
 Dňa 14. marca 1939, pred sedemdesiatimi rokmi 
pod patronáciou Nemeckej ríše vznikla samostatná Sloven-
ská republika. Politické zmeny a najmä vojnové pomery po-
značili aj život Ladčanov a Tunežičanov. 
 Okresný náčelník v Ilave už 15. októbra 1938 zrušil 
obecné zastupiteľstvo aj funkciu starostu a vymenoval vlád-
neho komisára obce. V Ladcoch sa ním stal učiteľ Ľudovít 
Stach a v Tunežiciach Augustín Letko. 
 Vedenie obce bolo zložité tým viac, že obec nedo-
stávala nijaké finančné dotácie, ale musela žiť iba z vlast-
ných príjmov, ktoré neboli vysoké. Štátna ľudová škola sa 
premenila na Rímsko-katolícku ľudovú školu, ale náklady 
znášala ďalej obec. 
 V roku 1942 sa veľmi zhoršila situácia v zásobova-
ní potravinami i spotrebným tovarom. Zaviedol sa lístkový 
systém, na ktorý ste dostali múku, masť, cukor a neskôr aj 
ďalšie potraviny. Sprísnili sa kontroly u dodávateľov i ob-
chodníkov a veľmi drastické boli aj tresty za „šmelinu“. 
 Vojnové obdobie sa nieslo v znamení mnohých zá-
kazov a príkazov. Niektoré z nich, prichádzajúce od okres-
ného náčelníka podporovali dokonca udavačstvo, zväčša u 
občanov však nepochodili. Niektoré opatrenia boli zamera-
né proti Židom, Čechom i Maďarom. Zrušili sa viaceré or-
ganizácie v Ladcoch: Jednota katolíckeho skauta, Robotníc-
ka telocvičná jednota. Nahradiť ich mala Hlinkova garda 
a Hlinkova mládež. V Ladcoch boli jediné politické strany: 
Hlinková slovenská ľudová strana a Deutsche partei. 
 Už v roku 1939 sme na Slovensku zaznamenali ra-
sizmus a od roku 1941 (vyšiel tzv. Židovský kódex) aj repre-
sálie, ktoré prekonávali všetky ľudské, morálne i rozumové 
predstavy. 
 Vedenie obce to nemalo nijako ľahké. Treba kvi-
tovať, že napriek zložitej politickej a hospodárskej situácii 
sa pod vedením Ľudovíta Stacha dosiahlo viacerých pozi-
tívnych výsledkov. Z verejnoprospešných prác to bolo betó-
novanie cesty (dnešná ulica P. Koyša), odvodňovanie ciest, 
niektoré mosty cez potoky, predĺženie elektrickej siete, ohra-
denie cintorína a ďalšie. Zo všetkých stavieb vyniká stavba 
15 bytových jednotiek (rodinných domov), ktorá prekonala 
všetky možnosti tej doby. 
 Ku všetkým stavbám na jar a začiatkom leta pri-
budlo v roku 1939 asfaltovanie hlavnej cesty. Stavbu orga-
nizovali Nemci za slovenské peniaze a realizovali ju pražské 
(už protektorátne) a viedenské firmy.

Ďalšie číslo Ladeckých zvestí 
vyjde 5. júna 2009
Okrem pravidelných rubrík v tomto 
čísle nájdete: 
- pravidlá používania multifunkčné-
ho ihriska (umelý trávnik)
- o výstavbe bytov v obci
- ladčiansky pohľad na začiatok 2. sve-
tovej vojny
- kedy sa bude sťahovať OÚ
- a iné zaujímavé aktuality zo života 
v obci. 


