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V budúcich priestoroch obecného úradu
Rozsah prác prestavby prístavby Domu kultúry na Obecný 
dom predstavuje vybudovanie priečok z Porfixu v hrúbke 125 
mm do výšky cca 3,5 m, výmenu pôvodných drevených oki-
en za nové – plastové, vrátane vstupných celosklenených stien, 
zhotovenie sadrokartónového kazetového podhľadu zníže-
ného na svetlú výšku miestností 3 m, zhotovenie úplne novej 
elektroinštalácie a zhotovenie novej vrstvy bitumenovej kryti-
ny na plochej streche. 
V súčasnosti sa zhotovujú vnútorné omietky a nainštaluje sa 
podhľad s integrovanými žiarivkovými svietidlami. 
V prístavbe DK získa obec dôstojný a priestranný obecný dom, 
v ktorom na poschodí budú 4 kancelárie jednotlivých referen-
tov, kancelária starostu obce, hovorňa – rokovacia miestnosť, 
obradná miestnosť, archív, kuchynka a miestnosť miestneho 
rozhlasu. Na prízemí je už v prevádzke obecná knižnica. Ďalej 
tam bude dielňa pre údržbu a drobné opravy obecnej techni-
ky, kotolňa, denná miestnosť (šatne) zamestnancov pracovnej 
skupiny, kancelária vedúceho pracovnej skupiny a sklad nára-
dia. Schodište a WC zostali pôvodné. 
Vonkajšia fasáda bude nanovo omietnutá. Priestranstvo pred 
Domom kultúry a teda aj pred novým obecným domom sa 
upraví z prostriedkov Eurofondov. Asfaltová plocha sa nahra-
dí betónovou dlažbou kombinovanou so zeleňou a drobnou 
architektúrou (lavičky, svietidlá, kvetináče a pod.). Murovaný 
plot medzi Domom kultúry a sídliskom na niektorých mies-
tach odstránia a zriadi sa ďalšia prístupová cesta a chodník, 
ktorý prepojí sídlisko s areálom Domu kultúry. Tak sa tento 
komplex užšie spojí s obytnou časťou sídliska a zaintegruje sa 
do štruktúry obce. 

Ing. arch. Ján Remo

Májové zasadanie obecného zastupiteľstva

Na svojom zasadaní poslanci schvá-
lili finančný príspevok motocyklo-
vému klubu PM TEAM 333 E.
Schválili prenájom pozemku p.č. KN 
1172 Bohumilovi Turzovi a pozemok 
č. 1173 Ľubošovi Prekopovi za popla-
tok 0,33 €/m2 na rok. Potom si po-
slanci vypočuli správu hlavného kon-
trolóra obce o jeho kontrolnej činnos-
ti za mesiac apríl. Zastupiteľstvo si vy-
počulo informáciu o nutnosti zabez-
pečiť podpisy občanov na zmluvách o 
pripojení sa jednotlivých domácností 
na pripravovanú kanalizáciu a vodo-
vod. Nasledovala informácia o kom-
plexnej protipožiarnej kontrole na 
objektoch patriacich obci. Najhoršia 

je elektroinštalácia na Dome kultúry, 
čo sa obec zaviazala odstrániť do kon-
ca septembra t.r. Odhadované nákla-
dy sú 22 305 € (672 tisíc korún).
Poslanci potom schválili opravu plo-
chých striech na Dome kultúry, náte-
ry a opravu klampiarskych prvkov na 
DK v sume 7 965 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo žia-
dosť Spoločenstva vlastníkov bytov 
Cementárska ulica 165 na zriadenie 
vecného bremena na pozemku KN 
37/1 za účelom vybudovania čističky 
odpadových vôd pre túto bytovku. 
Na záver si poslanci vypočuli správu o 
čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2009 a 
schválili úpravu rozpočtu.

Voliči v Ladcoch ako na Slovensku (19,93 %)
Účasť voličov na voľbách do Európ-
skeho parlamentu bola v Ladcoch 
rovnako nízka ako na Slovensku. 
Ťažko povedať, či to bola pohodlnosť, 
neznalosť, nechuť alebo zo všetkého 
trocha. V obci boli, ako obvykle, zri-
adené tri okrsky, v ktorých spolu boli 
takéto výsledky:
zapísaných voličov: 2 127
hlasovalo: 424 (19,93 %)
platných hlasov: 405.
I pri takej malej účasti voličov je zau-
jímavé a čosi aj hovoriace zastúpenie 
do jednotlivých strán a hnutí. 

Kandidátky politických subjektov, 
ktoré sa na voľbách zúčastnili, dosta-
li v Ladcoch takýto počet hlasov (v zá-
tvorke): SMER – sociálna demokracia 
(191), Ľudová strana – HZDS (63), 
KDH (42), SDKÚ – Demokratická 
strana (27), Komunistická strana (20), 
Slovenská národná strana (18), Slobo-
da 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).
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Zo zasadania 
poslancov v júni
Firma ELSTA, s.r.o. z Udiče má 
záujem obnoviť tradíciu disko-
ték v Dome kultúry v Ladcoch. 
Keďže záujem o diskotéky v 
Ladcoch nie je dostatočný, po-
žiadala táto spoločnosť obecné 
zastupiteľstvo o úľavu z prenáj-
mu veľkej sály na 50 % zo schvá-
lenej výšky nájomného. Úľavu 
firma žiadala na prvých päť dis-
koték. Poslanci v snahe vytvo-
riť podmienky pre zábavu mlá-
deže 50 %-nú úľavu na nájom-
nom schválili. 
Rovnako poslanci schváli-
li žiadosť Urbárskeho a lesného 
družstva v Tunežiciach o bez-
platné garážovanie služobné-
ho vozidla v bývalej hasičskej 
zbrojnici do konca roku 2010.
Požadovanú tabuľu pre oznamy 
Urbárskeho a lesného družstva 
si budú musieť zhotoviť za vlast-
né prostriedky. 
Potom starosta obce informoval 
poslancov o priebežnom sta-
ve prihlasovania sa domácností 
na plánovaný vodovod a kanali-
záciu. V čase zasadania OZ bol 
stav asi 62 % prihlásených. 
Potom sa obecné zastupiteľstvo 
zaoberalo investičným nákla-
dom nového mosta k plánova-
nej individuálnej bytovej vý-
stavbe. Ponukové ceny sa po-
hybujú do 56 430 € (1,7 milióna 
Sk). Takýto investičný náklad je 
pre obec privysoký a je nutné 
hľadať lacnejšie riešenie. 
Vzhľadom na pretrvávajúce 
problémy s Webovou stránkou 
obce bol za nového správcu na-
vrhnutý a schválený Jozef Maje-
rov. 
Obecné zastupiteľstvo si vypo-
čulo stanovisko hlavného kont-
rolóra obce k záverečnému účtu 
obce za rok 2008. Potom po-
slanci záverečný účet schválili 
bez výhrad. 
Rovnako schválili rozdelenie 
prebytkov hospodárenia obce 
za rok 2008 takto: 10 %, teda 11 
233 € (338 400 Sk), na rezervný 
fond a zostatok 101 095 € (3 045 
600 Sk) na bežný účet obce. 
Na záver si poslanci vypoču-
li správu hlavného kontrolóra 
obce za mesiac máj a schválili 
jeho plán na 2. polrok 2009.

Dane po prvom polroku 2009
Obecný úrad nám poskytol 
údaje o platení dane z nehnu-
teľností za 1. polrok 2009.
V tomto roku je v Ladcoch cel-
kom 1 034 daňovníkov. Z toho 
je fyzických osôb 1 005 a práv-
nických osôb (podnikatelia, 
výrobné podniky a pod.) 29.
Na rok 2009 bola v obci vyru-
bená daň v celkovej výške 87 
690 €, z toho daň za pozemky 
20 657 €, za stavby 65 708 € a 

za byty 1 327€.
K 7. júlu 2009 bolo z celkovej 
sumy 87 690 € zaplatené 31 
886 €, teda nezaplatené viac 
ako 55 tisíc eur. 
Nezaplatené dane sú najviac za 
stavby a týkajú sa hlavne práv-
nických osôb – podnikov, kto-
ré majú ešte dva termíny splá-
tok. Platenie dane občanmi 
prebieha približne rovnako 
ako v roku 2008 – teda dobre.

Oslava povstania
Oslava 65. výročia Slovenského národného povstania sa 
bude konať dňa 28. augusta t.r. pri pomníku padlým v dru-
hej svetovej vojne. Organizátorom oslavy je Obecný úrad v 
Ladcoch a organizácia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov. V programe je príhovor o význame tejto, pre 
Slovákov historickej udalosti a položenie vencov k pomníku. 
Pri oslave účinkuje dychová hudba Ladčanka.

Tradičné a dojemné
V obradnej miestnosti obec-
ného úradu sme boli svedkami 
tradičného privítania novona-
rodených detí – nových obča-
nov Ladiec.
Dojemnú slávnosť pripravil 
Zbor pre občianske záležitosti 
vo zvyčajnej spolupráci so spe-

váckym krúžkom žien a ma-
terskou školou. V programe 
sa deťom a rodičom prihovo-
ril zástupca starostu obce Ma-
rián Justh. Celkom sme dňa 26. 
júna 2009 privítali 17 detí naro-
dených na konci roka 2008 a v 
roku 2009.

Narodené deti:
Lukáš Ján Ragula

Milan Kušnier
Nela Uríčková

Rodičom blahoželáme, deťom 
prajeme zdravie a šťastné det-

stvo. 

Zomreli: 
Štefan Mosorjak (68)
Rozália Eliašová (76)

Viktória Burdejová (85)
So smútkom sme prijali sprá-
vu o smrti našich spoluobča-
nov. Pozostalým vyslovujeme 

sústrasť. 

Jubileá:
85 rokov sa dňa 11. septembra 
t.r. dožíva náš občan František 

Podstránsky.
 

80 rokov oslávi dňa 20. augusta t.r. 
Anna Koštialiková

25. výročie sobáša si 11. augus-
ta pripomenú manželia Danie-
la Ďurikovičová, rodená Hria-

delová a Ivan Ďurikovič.

55. výročie sobáša oslávia 22. 
augusta t.r. Pavol Filo s manžel-
kou Anastáziou, rodenou Kuče-

rovou. 

Jubilantom želáme veľa zdra-
via, spokojnosti, porozumenia a 
životnú pohodu v kruhu svojich 

najbližších.

Číslo 5 Ladeckých zvestí pripravu-
jeme na 7. októbra 2009. Na ôsmych 
stranách nájdete obvyklé rubriky, ale 
aj komplexnú informáciu o školách, 
obsadení pedagógmi, počtami žiakov 
a iné. V tomto čísle bude i informácia 
o stavebných akciách v obci, okrem 
iného i údaje o pripravenosti prístav-
by Domu kultúry na presťahovanie 
obecného úradu. V športovej rubrike, 
okrem priebežného hodnotenia fut-
balových súťaží, nájdete vyžrebovanie 
stolnotenisovej ligy. V tradičnej rubri-
ke „Z histórie obce“ si pripomenieme 
rok 1969, najmä znovuotvorenie kos-
tolíka v Ladcoch, oslavy 1. mája, kto-
ré boli po prvýkrát v Ladcoch a vznik 
Slovenského zväzu žien v Ladcoch. 

Ďalšie číslo 
Ladeckých zvestí

Vatra zvrchovanosti
24. júla t.r. opäť zažiarila na Skal-
ke pri symbole našej štátnos-
ti – dvojkríži Vatra zvrchovanos-
ti, ktorou sme si pripomenuli vý-
ročie vyhlásenia Deklarácie zvr-
chovanosti Slovenska  (SNR – 17. 
júl 1992). Slávnosť pripravila lad-
čianska HZDS-ĽS a SNS spo-
lu s obecným úradom. Ladča-

nia si takto opäť pripomenuli vý-
znamnú udalosť v novodobých 
dejinách Slovákov, ktorá bola pr-
vým krokom k osamostatneniu sa 
Slovenska. 
K prítomným sa prihovoril staros-
ta obce Ing. arch. Ján Remo. Dob-
rú náladu umocňovala, ako každý 
rok, dychovka Ladčanka.



Rekonštrukcia Základnej školy vo finiši
Prestavba školských pavilónov Základnej školy cez prázdni-
nové mesiace finišovala. Z hľadiska stavebných prác neboli ži-
adne problémy. 
Žiaľ, veľký problém je získať sľúbené finančné prostriedky. I na-
priek tomu, že stavba je v podstate hotová, obec ešte v júli nedo-
stala z ministerstva ani korunu. Celý proces refakturácie je veľmi 
zbyrokratizovaný a zdĺhavý. 
Okrem okien, obvodového plášťa a strechy, je súčasťou projektu 
aj rekonštrukcia bývalej uhlovej kotolne na hudobnú sieň. Je to 
akási menšia aula so stupňovitou podlahou, ktorá bude slúžiť na 
rôzne kultúrne a spoločenské podujatia školy. 
Ďalšou súčasťou projektu je aj dodávka počítačov pre výučbu. 
Ostatné vnútorné práce, ako je výmena zdravotechnických za-
riadení, záchodov, svietidiel, šatňových skriniek, vymaľovanie 
priestorov, sa realizovali a ďalej sa budú robiť z vlastných prostri-
edkov a zo sponzorských príspevkov. 
Sú to všetko nemalé finančné prostriedky, ale ich realizácia má 
veľký esteticko-výchovný vplyv na žiakov. 
Rovnako aj nové multifunkčné ihrisko potrebuje dokončiť oko-
lie a prístupové chodníky. 
Nástup do nového školského roka 2009/2010 dňa 2. septem-
bra t.r. povedie už cez nový most ponad novoupravený Sla-
tinský potok. Táto časť Slatinského potoka bude akousi vzor-
kou, ako upraviť aj zvyšnú časť potoka. Je to z hľadiska finanč-
ných nákladov veľmi náročná úprava. Bola zvolená aj preto, 
že tvorí dôležitý estetický prvok blízkeho školského okolia a 
bude vhodne dotvárať celkový dojem zo školského areálu. 
Verím, že aj toto skrášlenie nástupného priestoru základnej 
školy prispeje k pozitívnejšiemu vnímaniu školy zo strany ži-
akov, rodičov a širokej verejnosti. 

Ing. arch. Ján Remo

Chodník v Tunežiciach
Obec v júli t.r. podpísa-
la zmluvu s firmou Au-
totrans – Kútny, Ladce o 
zhotovení chodníka v Tu-
nežiciach po ľavej strane v 
dĺžke od cintorína po ko-
niec obce (Češko).
Chodník bude zhotove-

ný z betónovej dlažby. 
Zrekonštruujú sa všetky 
šachty a dažďová kanali-
zácia uložená v chodní-
ku. 
Tunežičania by mali po 
novom chodníku chodiť 
v novembri t.r.

Prístrešok nad vstupom do modlitebne

V dohľadnom čase sa 
nad vstupom do mod-
litebne v Tunežici-
ach zmontuje drevený 
prístrešok, ktorý súčas-
ne architektonicky obo-

hatí budovu modlitebne. 
Prístrešok zhotovuje z 
drevených vyrezávaných 
prvkov Pavol Koyš. Stre-
cha bude z bytoménové-
ho šindľa.

Vodovod k bytovej výstavbe „Za kaštieľom“

Ešte v letných mesiacoch sa 
začne výstavba vodovodu k 
plánovanej výstavbe rodin-
ných domov Za kaštieľom. 
Trasa novej vetvy vodovodu 
povedie od obecného domu 
popri Materskej škole, pri-
čom sa pripojí aj Materská 
škola a povedie ďalej okolo 
kaštieľa k jednotlivým par-
celám plánovanej zástavby. 

Výberovým konaním bola 
vybraná firma DK-Trade, 
s.r.o. z Považskej Bystrice, 
ktorá práce vykoná za 102 
045 €. Finančné prostried-
ky na túto stavbu pôjdu či-
astočne z peňazí získaných 
z odpredaja pozemkov a 
zvyšok z úveru DEXIA ban-
ky Považská Bystrica.

Nové knihy v obecnej knižnici
Do obecnej knižnice pribudli nové knihy v hodnote 300 
€ z rozpočtu obecného úradu. Sú medzi nimi: Pod aus-
trálskym nebom, Keď raz pochopíš, Na lásku sa nezomie-
ra, Vo víre života, Jedenásť minút, Polnoc má svoju moc, 
Míľniky 20. storočia, Encyklopédia automobilov, Kone a 
poníky a ďalšie zväzky náučnej literatúry a beletrie. 
Vedúca obecnej knižnice ďakuje I. Gajdošíkovej a F. Gaj-
došíkovi za inštalovanie dekorácie v priestore knižnice, v 
ktorej dominujú práce detí z Materskej školy v Ladcoch. 

Poďakovanie
Vo svojom mene, v mene pedagogických pracovníkov i za žiakov 
školy ďakujem Považskej cementárni, a.s., podnikateľom Róbertovi 
Jendrolovi, bratom Kútnym a Jurajovi Letkovi – sponzorom našej 
školy, starostovi obce Ing. arch. Jánovi Removi, poslancom obecné-
ho zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu, predsedovi Rady 
školy Jozefovi Mihálikovi a predsedovi Rodičovského združenia 
Vladimírovi Mikuškovi za podporu a vzájomnú spoluprácu. Ďaku-
jem aj všetkým rodičom, ktorí ochotne prišli pomôcť pri maľovaní 
školy.            Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ



Od myšlienky k činu
Nikto si dnes nevie predstaviť, čo si mysleli občania nie 
veľmi významných obcí Ladiec, Tunežíc, Hlože a Podhoria, 
keď sa dopočuli o stavbe fabriky na cement. 
Ťažkosť spočívala aj v tom, že na vtedajšom strednom Považí 
si iba málokto vedel predstaviť, čo pre kraj znamená priemy-
sel a už vôbec nie cementársky. Veď to mala byť prvá cementá-
reň na Slovensku. 
Prieskumné práce na kvalitu vápenca sa začali robiť už v roku 
1888, potom, keď budúci majiteľ a zakladateľ barón Adolf 
Schenk bol s odborníkmi a za účasti aj vtedajšieho richtára 
Pavla Zahradníka pozrieť budúci lom. 
To bol možno prvý čin budúcej spolupráce fabriky s obcou, 
pravdaže, ak nerátame, že barón von Schenk bol občanom La-
diec. 
Odvtedy mala spolupráca cementáreň – obec rôzne podoby, 
intenzitu i kvalitu. Keď sa fabrika 25. júna 1889 začala stavať, 
využívali sa najmä miestne stavebné materiály, prvé zlatky si 
zarábali nádenníci, povozníci, dodávatelia štrku, piesku, dre-
va. 
Po postavení sa väčšina robotníkov grupovala z Ladčanov, Tu-
nežičanov a obyvateľov blízkeho okolia. Iba odborníci pri-
chádzali z iných regiónov Uhorska. Fabrika teda po celých 
uplynulých dvanásť desaťročí živila časť Ladčanov.
Existencia cementárne poznamenala všetky úseky života v 
obci: budovanie, školstvo, kultúru, šport, spoločenský život i 
sociálnu oblasť. Pod vplyvom cudzích robotníkov – odborní-
kov sa značne menilo myslenie ľudí, ich politické názory, zri-
adilo sa viacero inštitúcií, vznikali spolky a politické strany.
Spoločenskú i ekonomickú spoluprácu nenarušili ani zmeny 
režimov, spoločenský, politický, sociálny a iný vývoj.

9. február 1890 – prvý cement
V tento deň sa začala úspešná cesta ladčianskej fabriky. Sna-
ha majiteľa a zakladateľa bola korunovaná úspechom: vyrobili 
prvý portlandský cement na Slovensku. 
Náklady na výstavbu cementárne boli na tú dobu dosť vyso-
ké – 941 414 zlatých. Avšak už za výrobu v roku 1890 – 367 ton 
utŕžili 70 000 zlatých. O šesť rokov neskôr to bol už desaťnáso-
bok. Už z toho vidieť, že to bol veľký, organizačný, technologic-
ký i obchodný úspech. Ani vo sne im však nenapadlo, že o 120 
rokov sa bude v Ladcoch vyrábať neuveriteľných milión ton. 

História výroby cementu
Vtedajšia výroba sa od dnešnej 
líšila technickou úrovňou. Všet-
ky postupy od lomu až po bali-
areň si vyžadovali najmä manu-
álnu prácu. Na výrobu niekoľko 
desiatok tisíc ton cementu bolo 
treba do 500 zamestnancov. Ten-
to stav pracovníkov sa nemenil 
takmer celých sto rokov, pravda, 
pri oveľa vyššom výkone. 
Na začiatku v lome Butkov vyťa-
žili a viac-menej ručne spracova-
li 200 – 250 ton suroviny denne. 
Prvým vedúcim bol Nemec Son-
tág, ktorý býval v dome pred lo-
mom (bol to pravdepodobne prvý 
dom v Horných Ladcoch).
V rokoch 1890 – 1910 sa výro-
ba cementu v Ladcoch ustáli-
la približne na 25 000 ton ročne. 
Toto množstvo vyrobeného ce-
mentu vychádzalo z technických 
možností, ale limitované bolo aj 
dopytom na trhu. Medzi najväč-
ších odberateľov patrili stavitelia 
mostov a iných verejných stavieb, 
ale najmä armáda na stavbu ka-
sární a pevností. 
Po prvej svetovej vojne vznikli na 
Slovensku a blízkej Morave ďal-
šie cementárne. Výroba sa neustá-
le zvyšovala. Tak v roku 1928 pre-
dali ladčianski cementári 85 205 
ton cementu a v ďalších rokoch 
približne rovnako. Iba v roku 
1933, keď vyvrcholila a doznie-
vala veľká hospodárska kríza, to 
bolo necelých 40 000 ton. V ďal-
ších rokoch, včítane začiatku dru-
hej svetovej vojny, vyrábali okolo 
90 000 ton. 
Roky 1940 a 1941 sa zapísali čier-
nym písmom do kroniky cemen-
tárne. Vyrobili iba niečo cez 30 
000 ton. Príčina nebola ani tech-
nologická ani organizačná, ale po-
liticko-ekonomická. 
Kým cementárne v Hornom Sŕní 
a Stupave pristúpili na podmienky 
nacistických úradov a finančných 
centier, ladčianska cementáreň  a 
cementáreň v Lietavskej Lúčke za-
ložili vlastnú spoločnosť Slovce-
ment. Tieto cementárne boli do-

konca vyhlásené za „neárijské“ a 
znemožnili im vývoz do „veľkone-
meckého priestoru“, teda i na Mo-
ravu a do Čiech. 
Po vojne v Ladcoch vyrobili prvý 
cement a netreba spomínať, aký 
bol vzácny a potrebný. Už v roku 
1947 zásluhou obetavej práce 
technikov a robotníkov vyrobili 
117 000 ton. 
Technický rozvoj sa ani potom ne-
zastavil. I keď už vtedy – v šesťde-
siatych rokoch v šachtových pe-
ciach vyrábali okolo 300 000 ton 
ročne. 
Od roku 1961 sa začína realizo-
vať myšlienka rekonštrukcie ce-
mentárne. Rekonštrukcia bola v 
takom rozsahu, že možno hovoriť 
o výstavbe úplne nového závodu. 
Po mnohých diskusiách i rozpo-
rov rozhodli odborníci i úrady o 
výstavbe rotačnej pece. Toto roz-
hodnutie možno pokladať za his-
torický obrat v živote cementárne. 
Najťažším bol rok 1968, keď sta-
rý závod musel ešte vyrábať a na 
stavbe nového sa finišovalo. Novú 
rotačnú pec slávnostne zapálili 5. 
februára 1969 – teda takmer na 
deň po sedemdesiatich rokoch od 
začatia výroby v Ladcoch. 
Projektovanú výrobnú kapacitu 
prvýkrát prekročili v roku 1972 – 
555 000 ton cementu. V roku 1974 
to bolo už 602 tisíc ton a 616 000 
ton sa vyrobilo v roku 1977. 
Osemdesiate roky sú obdobím 
viacerých technických zlepšení. 
Bolo to najmä plynové vykurova-
nie rotačnej pece, mnohé zmeny v 
lome a ďalšie. 
V deväťdesiatych rokoch sa vý-
roba pohybovala na predchádza-
júcej úrovni. Už na konci sedem-
desiatych, ale najmä v osemdesi-
atych a deväťdesiatych rokoch, vi-
dieť snahu zlepšovať kvalitu ce-
mentov, ale i znižovať energetickú 
náročnosť a využívať modernejšie 
technológie. 
Po privatizácii v roku 1996 nastá-
va prudký nárast výroby, kvality 
cementu a jeho predaja.

Riaditelia cementárne v Ladcoch
1889 – 1890 Adolf Schenk
1890 – 1909 Ing. Karl Mankow
1909 – 1911 Ing. Hans Priegl
1911 – 1913 Karol Hofmann
1914 – 1920 Alex Nilson
1920 – 1927 Dr. Andrej Bockisch
1927 – 1930 Ing. Ernest Winternitz
1930 – 1934 Ing. Andrej Bereczki
1934 – 1945 Ing. Julius Bergmann
1945 – 1952 JUDr. Vojtech 

Varhaník
1952 – 1962 Teofil Haršáni
1962 – 1970 JUDr. Vojtech 
Varhaník
1970 – 1973 Ing. Ján Bačinský
1973 – 1977 Ing. Ladislav Bulík
1977 – 1988 Ing. František 
Strakovič
1988 – 1995 Ing. Oldrich Kebísek
1995 –          Ing. Anton Barcík
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Vstup do 21. storočia – modernizácia

Najskôr privatizácia
Už v roku 1992 predložilo ve-
denie podniku privatizačný 
projekt. V roku 1993 vznikla 
akciová spoločnosť Portland-
cement ako obchodná spoloč-
nosť. 
Dôležitým medzníkom je 30. 
september 1994, keď cementá-
reň prestáva byť štátnym pod-

nikom a stáva sa akciovou spo-
ločnosťou. 
V roku 1999 sa uskutočnil 
vstup firmy Berger Holding do 
Považskej cementárne. V na-
sledujúcom roku bolo zastúpe-
nie majiteľov akcií: Berger 
Holding 72 %, Lafarge betón 
27 % a drobní akcionári 1 %.

Na začiatku slávnosť
20. novembra 2001 pracovníci cementárne a desiatky hostí boli 
svedkami osadenia základného kameňa výstavby – modernizá-
cie cementárne. Stalo sa tak na 11. etáži lomu Butkov, kde odzne-
li príhovory vzácnych hostí. 
To boli, pravda, iba symboly – začiatok niečoho veľkého, v his-
tórii cementárne zlomového. Takéto prevratné zmeny sa v sto-
dvadsať ročnej histórii cementárne uskutočnili iba dvakrát: za-
loženie cementárne a potom v šesťdesiatych rokoch pri rekon-
štrukcii – výstavbe nového závodu, pri prechode na nové tech-
nológie. 
Tu je vhodné použiť časť príhovoru generálneho riaditeľa Ing. 
Antona Barcíka: 
„Slávnostným aktom položenia základného kameňa odštarto-
vala najrozsiahlejšia etapa modernizácie a rekonštrukcie naj-
staršej cementárne na Slovensku. V súčasnom čase to predsta-
vuje najväčšiu investíciu v oblasti výroby stavebných hmôt na 
Slovensku.“
Zmena, ktorá sa vtedy začala, sa diala už v celkom iných ekono-
mických a politických podmienkach. V podmienkach, kde kaž-
dé zaváhanie mohlo mať nedozierne následky. To sa týkalo pre-
dovšetkým modernizácie a cestou nej aj efektívnosti výroby, kva-
lity, ekológie i sociálnych otázok.

Cesty modernizácie sa nikdy nekončia
Modernizácia ladčianskej cemen-
tárne zasiahla prakticky celú vý-
robu. Počnúc lomom až po expe-
díciu sa vybudoval takmer nový 
závod. Čo je podstatné – zvýšila 
sa kvalita vyrábaných cementov a 
spolu s možnosťou vyberať si zo 
zaujímavého a novátorského sor-
timentu sa zaručil stopercentný 
predaj všetkého, čo vyrobili. 
Veľký pokrok po modernizácii 
výrobných zariadení sa dosiahol 
v ekologizácii produkcie. A to ni-
elen v podstatnom znížení exha-
látov vypustených do ovzdušia, 

ale i vo výrobe cementov s eko-
logickými vlastnosťami. Mno-
hé ocenenia a certifikáty, ktoré v 
minulých rokoch do cementárne 
smerovali, boli práve za ekologic-
ký pokrok. 
Ekonomiku cementárne pomá-
hala stabilizovať neustále sa zni-
žujúca energetická náročnosť. Tá 
priamo súvisela s modernými za-
riadeniami i novými energetický-
mi zariadeniami. 
Podstatne sa zlepšili podmien-
ky pre pracovníkov – hygienické, 
mzdové i sociálne. 

Výroba cementu po roku 1996
1996 (534,8 tisíc ton), 1997 (585 000 t), 1998 (585 000 t), 1999 
(607,2 tisíc t), 2000 (630 000 t), 2001/2002 (665 000 t), 2003 (764 
000 t), 2004 (763 000 t), 2005 (851 000 t), 2006 (906 000 t), 2007 
(914 000 t), 2008 (1 037 000 t).



Naši hasiči nás dobre reprezentujú
Po skončení jarných futbalových súťaží nastupuje na ihriskách v celom re-
gióne už štyri desaťročia požiarnický šport. V ostatných rokoch sa rozvinul 
do nebývalých rozmerov a foriem v podobe pohárových súťaží, kontrolných 
pretekov, dokonca medzinárodnej ligy. 
Súťažia deti, dorastenci, muži i ženy, aktivizujú sa hasičské zbory, zdoko-
naľujú sa odborne i fyzicky. Pre svoju činnosť získavajú mnoho priaznivcov 
a počty divákov na niektorých pretekoch značne prevyšujú počty fanúšikov 
futbalu. Najviac si ceníme, že najmä mládež našla svoje uplatnenie v požiar-
nickom športe a trávi užitočne čas na tréningoch i pretekoch. 
Sezóna 2009 je úspešná aj pre Ladčanov. Vybrali sme pre vás niektoré vý-
sledky – umiestnenia našich hasičov tak, ako ich uvádzal týždenník OBZOR.

Slovensko-moravská liga
Ženy DHZ Ladce sú účastníčkami ligy, ktorá zahŕňa družstvá z Považia, Turca, 
Kysúc a susedných moravských okresov. Na jednotlivých stretnutiach sa umiest-
nili v Moškovci na 9., v Ihrišti na 13. a v Dežericiach na 11. mieste. 

Pohárové súťaže
Patria medzi najpopulárnejšie. Na nich sa výborne umiestnili chlapci, ženy i 
muži. Tak v Streženiciach sa umiestnili ženy ako druhé, v Trenčianskych Stan-
kovciach svoju súťaž s prehľadom vyhrali a muži skončili na siedmom mieste. V 
Pruskom na VII. ročníku Memoriálu Ferdinanda Mončeka chlapci DHZ Ladce 
boli druhí. V tej istej obci na XVII. ročníku o cenu obce muži i ženy boli úspeš-
ní, keď obsadili druhé miesta. 

Dvojnásobné víťazstvo Ladčanov
Veľký úspech sme zaznamenali na pohárovej súťaži v Dubnici nad Váhom. Po-
háre za víťazstvá si odniesli muži i ženy, pričom útoky dokončili s časovou re-
zervou. 

Dejiskom pretekov boli aj Ladce
Okresný výbor DPO v Ilave spolu s DHZ a Obecným úradom v Ladcoch uspo-
riadali Okresné kolo mladých hasičov PLAMEŇ 2009. Naši chlapci skončili na 
5. mieste. Tradičná súťaž usporiadaná DHZ Ladce o pohár organizácie bola po-
znamenaná dažďom. Organizátori zložitú situáciu zvládli a preteky riadne do-
končili. Naši chlapci v nej obsadili 6. miesto. 
V Mikušovciach na okresnom kole súťaže PLAMEŇ sa dorastenci Ladiec 
umiestnili na 2. mieste, ženy boli rovnako druhé a muži (cementáreň) štvrtí. Po-
sledný úspech zaznamenali chlapci na súťaži v Zbore, kde obsadili druhé miesto.

Zámery turistov sa plnia
Turisti zo Základnej organizácie Združenia technic-
kých a športových činností v Ladcoch plnia svoj ročný 
plán zájazdov a turistických výstupov. 
Prvá akcia bola 13.06. 2009 - prechod Malými Karpatmi 
od vodnej nádrže Buková cez Záruby (765 m) do Smo-
leníc. Celú trasu za pekného počasia prešlo 40 turistov. 
Druhá akcia bola 4.7.2009 – výstup na Veľkú Raču. Tak-
tiež za pekného počasia na vrchol Rače (1 236 m) vy-
stúpilo 25 turistov. Najväčšia atrakcia bola pod vrcho-
lom – jazda na letných boboch. Trasu dlhú cca 300 m si 
niektorí členovia vyskúšali aj viackrát. 

Ing. Jozef Remo

Rok v Materskej škole
30. júna 2009 sme aj v našej 
MŠ oficiálne ukončili školský 
rok 2008/2009.
V tomto školskom roku navšte-
vovalo MŠ 68 detí vo veku 2 – 7 
rokov. V štyroch triedach pra-
covalo s deťmi 8 učiteliek. Od 
septembra 2008 vystriedala 
Šárku Adamcovú Gabriela Za-
hradníková, ktorá sa vrátila z 
materskej dovolenky. 
Uplynulý školský rok sa niesol 
v duchu príprav na nový Škol-
ský vzdelávací program, ktorý 
pripravujeme podľa Školské-
ho zákona č. 245/2008 o výcho-
ve a vzdelávaní. Napriek urči-
tým zmenám, ktoré nás čaka-
jú v budúcom školskom roku, 
poslanie MŠ sa v podstate ne-
mení. Našim cieľom je, aby die-
ťa po ukončení predprimárne-
ho vzdelávania bolo vybave-
né potrebnými kompetencia-
mi pre vstup do ZŠ (primárne 
vzdelávanie).
Našou snahou je, aby život detí 
v MŠ bol plnohodnotný, aby 
mali pocit slobody, bezpečia, 
cítili príjemnú atmosféru. Sna-
žíme sa preferovať zážitkové 
učenie (pozorovanie, skúma-
nie, experimentovanie).
Za pomoci OcÚ sa nám poda-
rilo zmodernizovať a vylepšiť 
interiér školy. Triedy sme vy-
bavili novými stolmi, stolička-
mi, kobercami, audiovizuál-
nou technikou, hračkami, kni-
hami. Vo februári sa deti zú-
častnili zápisu do 1. ročníka 
ZŠ. Pre vstup do ZŠ sme pri-
pravovali 20 detí, z toho pre 3 
deti požiadali o odklad povin-
nej školskej dochádzky. V mar-
ci sa uskutočnil zápis detí do 
MŠ. Pre budúci školský rok je 
zaradených 28 nových detí. 
Počas roka sme usporiadali pre 

deti množstvo zaujímavých po-
dujatí. Školský rok sme zaháji-
li návštevou hercov bábkového 
divadla zo Žiliny. MŠ navštívi-
li chovatelia s ukážkou exotic-
kých plazov a jašterov z Ostra-
vy. 
V triedach sme usporiadali via-
nočné posedenia s Mikulášom. 
Nechýbali tradičné fašiangové 
karnevaly. Jar sme privítali „vy-
nášaním Moreny“ pri kanáli. 
Zorganizovali sme plavecký 
výcvik na plavárni v Púchove, 
ktorého sa zúčastnilo 20 detí. 
Deti absolvovali počas roka po-
znávacie vychádzky do prírody. 
Pozorovali a poznávali život 
v okolí vodných tokov, v rám-
ci enviromentálnej výchovy sa 
učili chrániť prírodu – stromy, 
rastliny, živočíchy. 
Deň detí sme oslávili súťažami, 
tancom, piesňami. „Babka je-
žibabka“ odmenila deti medo-
vníkmi a rôznymi sladkosťami.
Posledné dni v MŠ deťom spes-
trila bábkoherečka Repková z 
bábkového divadla v Banskej 
Bystrici s veselým príbehom o 
Emulienke. 
V najstarších vekových sku-
pinách sa na „otvorených ho-
dinách“ za účasti rodičov deti 
prezentovali vedomosťami zís-
kanými počas celého školské-
ho roka. 
Ďakujem všetkým p. učiteľkám 
za obetavú prácu, všetkým za-
mestnancom MŠ, tiež všetkým, 
ktorí sa počas uplynulého škol-
ského roka podieľali na plynu-
lom chode našej MŠ. 
Všetkým deťom prajem krásny 
zvyšok prázdnin a budúcim pr-
váčikom veľa chuti do učenia. 

T. Kukuliašová
riaditeľka MŠ



V Základnej škole ukončili náročný školský rok
30. jún je ten deň, na ktorý sa tešia všetky deti a študenti. Vtedy sa im do-
stanú do rúk výsledky ich celoročnej, niekedy viac, niekedy menej snaži-
vej práce v škole. Inak tomu nebolo ani v ZŠ v Ladcoch. 
Hneď v úvode školskej slávnosti vystúpili so svojim programom tí najmen-
ší – prváci, aby ostatným ukázali, čo sa za prvý rok v škole naučili. 
Riaditeľka školy Mgr. B. Majtánová vo svojom slávnostnom príhovore 
zhodnotila činnosť školy, výchovno-vyučovacie výsledky žiakov a skonšta-
tovala, že tento školský rok bol veľmi náročný vzhľadom na to, že praktic-
ky po celý čas v škole prebiehala jej prestavba a pedagogickí pracovníci 
spolu so žiakmi sa museli učiť v stiesnených pomeroch – v jednej budove. 
No i napriek tomu naši žiaci dokázali v mnohých prípadoch vzorne repre-
zentovať našu školu v rôznych súťažiach. A práve tí, ktorí sa o to zaslúži-
li najviac, si z rúk starostu obce Ing. arch. Jána Remu mohli prevziať oce-
nenie – knihu.  V závere nastala dojímavá chvíľka, kedy sa deviataci lúčili 
so svojou školou, v ktorej deväť rokov „drali“ školské lavice. Slzám sa ne-
ubránili ani učitelia. A tak po posledných chvíľach rozlúčky a po rozdaní 
vysvedčení sa žiaci rozbehli na vytúžené prázdniny.

- školu navštevovalo 231 žiakov, z 
toho 104 dievčat a 127 chlapcov, na 1. 
stupeň chodilo 111 žiakov, na 2. stu-
peň 120 žiakov
- tento školský rok bolo 11 tried, 5 tri-
ed na 1. stupni a 6 na 2. stupni
- náboženskú výchovu absolvovalo 
194 žiakov
- na škole vyučovalo 15 pedagógov a 
2 vychovávateľky
- o chod školy sa staralo 7 správnych 
zamestnancov (1 ekonómka, 1 škol-
níčka, 2 upratovačky, 3 kuchárky a 1 
vedúca školskej jedálne)
- fungovalo 13 krúžkov, ktoré viedli 
11 učitelia a 2 rodičia

Bilancia v číslach
- prospelo 228 žiakov, z toho 10 ži-
akov so samými jednotkami (na 2. 
stupni), neprospeli 3
- pochvaly riaditeľom školy za mimo-
riadne úspechy boli udelené 5 žiakom
- 18 žiakov dostalo knižnú odme-
nu od starostu obce za mimoriadne 
úspechy a reprezentáciu školy v kraj-
ských kolách
- pokarhania riaditeľom školy boli 
udelené 2 žiakom
- zníženú známku zo správania mali 2 
žiaci na stupeň 2 a 1 žiak na stupeň 4
- spolu bolo zameškaných 10 462,5 
hodín, priemer na žiaka 45,29 hodín

Z príhovoru riaditeľky školy na záver školského roka
„Dnes nastal dlho očakávaný Deň „D“! Je to deň, v ktorý si prevezmete 
od svojich triednych učiteľov výsledky svojej desaťmesačnej práce. Mne 
sa zdá, že týchto desať mesiacov ubehlo ako voda. A to preto, že boli po-
značené mnohými zmenami – zavádzal sa do praxe nový Školský zákon, 
odstraňovali sa následky vlaňajšej potopy, prerábala sa škola, ktorá do-
stala nové okná, zateplenie, novú fasádu a strechu, na školskom dvore 
vyrástlo aj multifunkčné ihrisko. Myslím si, že na jeden školský rok sa 
tu toho udialo dosť.“ 
Ďalej spomenula mnohé podujatia, ktoré absolvovali žiaci v rámci regi-
ónu, kraja i Slovenska, ale i tie, ktoré pre deti pripravili učitelia, Rodičov-
ské združenie a rôzne organizácie. Súčasne vyslovila poďakovanie tým, 
ktorí škole po celý školský rok pomáhali. 
V ďalšej časti príhovoru sa venovala prvákom a deviatakom:
„Tento deň sa stane slávnostným i pre našich najmenších – prváčikov, 
ktorí dnes dostanú prvé „ozajstné“ vysvedčenie a pre našich deviata-
kov sa dnes končí jedna etapa ich života. Ako som im povedala pri ich 
rozlúčke slovami Kamila Peteraja: “Hľadáme si každý miesto na zemi. 
Kniha budúcnosť – otvor ju a choď, nezablúdiš, ak máš v srdci pevný 
bod.“ Milí deviataci, naozaj verím, že aj naša škola a jej učitelia prispe-
li k tomu, aby ste našli vo svojom srdci pevný bod. Dúfam, že na škole 
ste prežili bezstarostné detstvo, našli si mnohých kamarátov, či lásky. Sú 
to chvíle, ktoré vám v pamäti zostanú navždy a určite budete radi na ne 
spomínať aj po rokoch – aj vtedy, keď budete viesť do školy za ruky svo-
je deti. Teraz však stojíte na prvej križovatke života a pevne veríte, že ste 
si vybrali tú správnu cestu, ktorá vás povedie ďalej. My veríme spolu s 
vami. Vyzbrojili sme vás vedomosťami a mnohými zručnosťami. Život 
je však mnohoraký, a preto aj krásny. Neexistuje recept na jeho úspešné 
a šťastné prežitie, lebo úspech a šťastie vnímame každý po svojom. A tak 
vám chcem opäť zaželať, aby ste ho prežili podľa svojich predstáv. Nastal 
čas, aby ste išli do sveta. Odchádzajte s vedomím, že navždy zostanete 
našimi žiakmi a či budete mať radosť alebo smútok, vždy môžete prísť. 
A preto hovorím nie zbohom, ale dovidenia!“

Aj učni sa rozišli na prázdniny
Odovzdali výučné listy
Ku záverečným učňovským 
skúškam pristúpilo v tomto 
školskom roku 45 úspešných ab-
solventov tretieho ročníka ško-
ly, z toho 5 murárov, 5 maliarov, 
4 zámočníci, 7 stolárov, 6 krajčí-
rok, 7 záhradníkov, 4 žiaci z od-
boru služby a domáce práce a 7 
žiakov z odboru prípravy jedál. 
Skúšobné komisie skonštatova-
li, že všetci títo absolventi zvlád-
li úspešné záverečné učňovské 
skúšky a mohli tak prevziať svo-
je výučné listy z rúk triednych 

učiteľov na slávnostnom odo-
vzdávaní výučných listov, ktoré-
ho sa okrem vedenia školy kaž-
doročne zúčastňuje aj starosta 
obce Ing. arch. Ján Remo. Stalo 
sa tak 23. júna t.r. 
Starosta obce aj tento rok odme-
nil 10 našich najlepších absol-
ventov peknou knižnou publi-
káciou. Boli to: Marek Sás, Ro-
man Kolár, Jozef Herák, Viera 
Ivanová, Jana Gažiová, Marti-
na Trokanová, Soňa Nováková, 
Marek Gregor, Monika Kubová 
a Lenka Ušiaková.

Školský rok ukončili 26. júna
V Odbornom učiliš-
ti internátnom v Lad-
coch ukončili školský rok 
2008/2009 už v piatok – 
26. júna t.r.
Slávnostné ukončenie sa 
konalo za prítomnosti 
všetkých pedagogických 
pracovníkov. Riaditeľ ško-
ly zhodnotil priebeh škol-
ského roka a pri odovzda-
ní vysvedčení ohodnotili 

a odmenili najlepších žia-
kov. 
Začiatok júla zastihol 
niektorých pedagogic-
kých pracovníkov pri in-
tenzívnej príprave škol-
ských vzdelávacích pro-
gramov, podľa ktorých 
budú v budúcom roku na 
základe nového školského 
zákona pripravovať žiakov 
prvého ročníka. 
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Z HISTÓRIE OBCEHodnotenie uplynulej 
futbalovej sezóny

Nedávno skončený ročník futbalo-
vých súťaží môžeme hodnotiť ako 
nie práve najvydarenejší pre našu 
TJ. Muži skončili v V. lige na 9. 
mieste so ziskom 39 bodov a skó-
re 36 : 42. Mužstvo sa nedokázalo 
presadiť hlavne v koncovke. V zá-
pasoch si hráči vypracovali množ-
stvo šancí, predvádzali dobré vý-
kony, avšak futbal sa hrá na góly 
a tie strieľali súperi. S mužstvom 
sa po sezóne rozlúčil tréner Jaro-
slav Vojtek. Dorast skončil na 12. 
mieste so ziskom 24 bodov a neli-
chotivým skóre 24 : 66. Svoju účasť 
v nasledujúcom ročníku V. ligy si 

vybojoval až v samom závere sú-
ťaže, keď v posledných 4 kolách 
zvíťazil 3-krát. Najväčším sklama-
ním boli starší žiaci, ktorí v kraj-
skej súťaži obsadili posledné 13. 
miesto s 11 bodmi a skóre 14 : 118. 
Naopak, najväčšiu radosť nám ro-
bili mladší žiaci, ktorí skončili na 
3. mieste (len 2 body za 2. Novou 
Dubnicou) s 33 bodmi pri aktív-
nom skóre 72 : 34. Naviac, najlep-
ším strelcom tejto súťaže mladších 
žiakov bol Patrik Zajac s 26 gólmi 
a ako druhý skončil ďalší náš hráč 
Marek Lukáč s 25 gólmi. 

Ing. F. Gach

Príprava na ročník 2009 – 2010
Keďže súťaže skončili predpo-
slednú júnovú nedeľu a nový 
ročník začína už prvý augus-
tový víkend, prípravu na novú 
sezónu začali ako prví doras-
tenci 1. júla. Ich novým tréne-
rom je Peter Jakuš a pomáhať 
mu budú A. Machala a P. Ha-
bánek. V ten istý deň začali s 
prípravou aj žiaci, ktorých po-
vedú M. Briestenký a P. Mar-
tinka. Vzhľadom na nedosta-
tok hráčov sme po 10 rokoch 
neprihlásili do súťaže druž-
stvo mladších žiakov. Žiaci tej-
to vekovej kategórie budú tré-
novať a počas sezóny odohra-
jú niekoľko priateľských stret-
nutí. No a ako poslední zača-
li s prípravou dospelí 3.7. Prvý 
tréning viedol J. Pagáč, ktorý 

viedol mužstvo aj na Memo-
riáli Rudolfa Čuríka v Hornej 
Porube. Tu hráči po bezgólovej 
remíze s Košeckým Podhra-
dím a neúspechu v jedenást-
kovom rozstrele bojovali s do-
mácim družstvom o 3. miesto. 
Stretnutie skončilo víťazstvom 
domácich v pomere 3 : 1. No-
vým trénerom družstva je Jo-
zef Líška. Do mužstva sa vrá-
ti Mikuška z hosťovania v Pú-
chove, do prípravy sa po ope-
rácii zaradil Podmaninec, o 
ďalších zmenách v kádri sa za-
tiaľ rokuje. V príprave sa druž-
stvo stretne dvakrát s Trenči-
anskymi Teplicami a vyvrcho-
lením bol „hodový“ zápas s 
treťoligovou Domanižou. 

Ing. F. Gach

Na prvé turnajové stretnutie nastúpili domáci hráči proti Košeci. Stret-
nutie skončilo remízou 1 : 1, góly zaznamenali Píša a Štepanovič. Nasle-
dovali pokutové kopy a postup do finále si vybojovali po víťazstve 4 : 5 
hostia, keď za domácich boli neúspešní Patka a Hriadel M. V druhom 
stretnutí Ilava zdolala Belušu 3 : 2 gólmi Šupáka, Bagina a Koťana, za 
Belušu skórovali Lachký a Huňačka. 

Memoriál Pavla Petríka

V roku 2009 si pripomínajú niektoré výročia hudobníci – dychovkári.
V roku 1949, teda pred šesťdesiatimi rokmi, po dychovke založenej z 
iniciatívy kláštora vznikla ďalšia „dedinská dychová hudba“. Pod patro-
nátom cementárne ju nacvičoval Štefan Habánek. 
V roku 1954 sa počet hudobníkov z rôznych dôvodov značne znížil a tak 
obe dychovky spojili. Vtedy účinkovala kapela pod Závodným klubom 
ROH. Viedol ju Pavol Habánek a po jeho smrti Emil Martinák.
Pred štyridsiatimi rokmi, teda v roku 1969, vznikla aj mládežnícka dy-
chovka. Založili ju František Letko so svojim synom – Františkom. Aj 
táto kapela sa neustále zlepšovala a tak sa zrodila myšlienka všetky hud-
by spojiť do veľkého hudobného telesa. Vtedy sa začala najväčšia sláva 
ladčianskej dychovky. Pod vedením profesionálov – vojenských hudob-

níkov sa zaradila medzi najlepšie hudby na Slovensku. 
Pre zabezpečenie generačnej kontinuity v dychovej hudbe založili pred 
35. rokmi (1974) v spolupráci školy a Závodného klubu 45-členný det-
ský dychový orchester. Viedol ho ako umelecký vedúci Rudolf Pagáč a 
organizačný vedúci Ján Suchár.

spojené hudby po roku 1954

Vylosovanie súťaží ročník 2009/2010 – jeseň

Dospelí
01. – 02.08.09 Kamenec – Ladce
08. – 09.08.09 Ladce – M. Čausa
15. – 16.08.09 H. Poruba – Ladce
22. – 23.08.09 Ladce – Ľuborča 
29. – 30.08.09 Šimonovany – Ladce
05. – 06.09.09 Ladce – Nováky
12. – 13.09.09 V. Uherce – Ladce
19. – 20.09.09 Ladce – Lehota p. Vt. B
26. – 27.09.09 Z. Kostoľany – Ladce
03. – 04.10.09 Ladce – V. Bielice
10. – 11.10.09 Podolie – Ladce
17. – 18.10.09 Ladce – Handlová
24. – 25.10.09 Stará Turá – Ladce
31.10. – 1.11.09 Beluša – Ladce
07. – 08.11.09 Ladce – Prečín

Dorast
01. – 02.08.09 Ladce – Kanianka
08. – 09.08.09 N. Pravno – Ladce
15. – 16.08.09 Ladce – Dubodiel
22. – 23.08.09 H. Sŕnie – Ladce 
29. – 30.08.09 Ladce – Streženice
05. – 06.09.09 Drietoma – Ladce
12. – 13.09.09 Ladce – Lehota p. Vt.
19. – 20.09.09 Papradno – Ladce
26. – 27.09.09 Ladce – Nitr. Rudno
03. – 04.10.09 Košeca – Ladce
10. – 11.10.09 Ladce – D. Kočkovce
17. – 18.10.09 Stará Turá – Ladce

24. – 25.10.09 Ladce – Chynorany
31.10. – 1.11.09 Ladce – Beluša
07. – 08.11.09 TTS Trenčín – Ladce

Starší žiaci
01. – 02.08.09 Ilava – Ladce
08. – 09.08.09 Ladce – Udiča
15. – 16.08.09 Borčice – Ladce
22. – 23.08.09 Ladce – Stupné 
29. – 30.08.09 Domaniža – Ladce
05. – 06.09.09 Ladce – Prečín
12. – 13.09.09 Bolešov – Ladce
19. – 20.09.09 Ladce – Plevník
26. – 27.09.09 H. Poruba – Ladce
03. – 04.10.09 Streženice – Ladce
10. – 11.10.09 Ladce – D. Mariková
17. – 18.10.09 Orlové  – Ladce
24. – 25.10.09 Ladce – Papradno


