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Májové zasadanie 
obecného zastupi-
teľstva
Ostatné zasadanie obecného za-
stupiteľstva v Ladcoch sa konalo 
11. mája t.r.
V prvom rokovanom bode sa po-
slanci vrátili k uzneseniu o výpove-
di nájomného J. Ondričkovi v pre-
vádzke „Colla bar“. Vzhľadom na 
to, že uznesenie je z právneho hľa-
diska nevykonateľné, obecné za-
stupiteľstvo toto uznesenie ruší v 
plnom rozsahu. Následne prija-
li poslanci uznesenie, ktorým sa 
schvaľuje pokračovanie nájmu aj 
treťou osobou do konca pôvodné-
ho zmluvného termínu 31. mar-
ca 2011.
Poslanci schválili návrh úpravy 
rozpočtu č. 1 na rok 2011.
V súvislosti s ukončením projektu 
revitalizácie v obci Ladce - pries-
tor pred DK, vznikli počas realizá-
cie „naviac práce“, ktoré musí obec 
uhradiť z vlastných zdrojov. Išlo o 
plochy, ktoré neboli súčasťou pro-
jektu, ale počas realizácie sa ukáza-
lo, že ich je nutné urobiť v záujme 
komplexnosti diela. Je to za čiastku 
4 457 €, za ktoré sa dokúpila dlaž-
ba a obrubníky. Poslanci túto úhra-
du schválili. 
Obec Ladce vlastní tri akcie v 
Dexia banke v hodnote cca 1 000 €. 
Vzhľadom na to, že došlo k zmene 
vo vlastníctve banky, je možnosť ti-
eto akcie odpredať novému vlastní-
kovi banky. Poslanci v diskusii vy-
jadrili názor, že si má obec tieto ak-
cie ponechať a návrh na odpredaj 
zamietli. 
V ďalšom bode si poslanci vypoču-
li správu hlavného kontrolóra obce 
za mesiace marec - apríl a správu 
Ing. Černotovej, ekonómky obce, o 
plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2011.
Zasadania obecného zastupiteľstva 
sa zúčastnili občania E. Podstrán-
ska a V. Zajacová, ktoré žiadali pre-
hodnotiť uznesenie o odstránení 
garáží za ich bytovým domom. 
E. Podstránska argumentovala aj 
tým, že manžel pre svoj zdravotný 
stav potrebuje mať garáž v blízkos-
ti domu. Poslanci riešenie odložili 
na budúce zasadanie zastupiteľstva. 

Ing. arch. Ján Remo

Oprava miestnych ko-
munikácií v réžii obce

Obecný úrad si uvedomuje zlý stav 
miestnych komunikácií, no veľkorysej-
šie opravy si v dnešnej dobe nemôžeme 
dovoliť. Rozhodli sme sa preto najhor-
šie miesta zabetónovať, pretože betón je 
pre nás najdostupnejším materiálom. 
Členovia pracovnej skupiny pri obec-
nom úrade budú postupne opravovať 
najkritickejšie miesta na miestnych ko-
munikáciách.
Začali sme sídliskom a budeme pokra-
čovať na ďalších miestach v obci. Akcia 
bude pomalá, možno bude trvať celý 
rok. Chceme však byť dôslední. 
Okrem toho sme rozšírili prejazdo-
vú šírku ulice vedúcej popri dvoch no-
vých bytovkách a pešej zóny. Pri tejto 
činnosti nám pomáhala strojom a ka-
menivom Považská cementáreň, a.s.. 
Túto cestu by sme radi dostali postup-
ne na štandardnú úroveň miestnej ko-
munikácie. 
Osud miestnych komunikácií závisí aj 
na tom, že stále čakáme, ako dopadne 
projekt kanalizácie, ktorý stále nie je 
schválený. Realizácia kanalizácie totiž 
úplne odstráni súčasné cesty a po jej re-
alizácii sa budú musieť vybudovať nové.

Ing. arch. Ján Remo, starosta

Očakávame
Dňa 6. júna sa pre občanov skončilo sčítanie obyva-
teľstva, bytov a domov. Sčítací komisári zozbierali sčí-
tacie hárky a v obci sa robili sumáre. Všetci sme zve-
daví na údaje o našej obci, i keď mnohé viac-menej 
vieme i teraz. Zaujímavé bude porovnanie so sčíta-
ním v roku 2001. Takú možnosť vám poskytneme v 4. 
čísle Ladeckých zvestí, ktoré vyjde 12. augusta. 
Dňa 30. júna príde „účtovanie“ na všetkých troch lad-
čianskych školách. Bude i so slávnostným zakonče-
ním školského roka a potom prázdniny, dni voľna pre 
žiakov a pedagógov. 
Júl je mesiacom, v ktorom Ladčania tradične oslavu-
jú hody (v Horných Ladcoch a Tunežiciach v septem-
bri). Tie tohoročné sú prvú nedeľu po 20. júli, teda 
24. júla. Občania, okrem domáceho hodovania, budú 
mať možnosť zúčastniť sa na niektorých verejných ak-
ciách. V júli sa opäť zídeme pri pamätníku slovenskej 
štátnosti - pri dvojkríži v Horných Ladoch. Tu si pri-
pomenieme 19. výročie vyhlásenia zvrchovanosti slo-
venského národa. V krásnom letnom mesiaci júl nás 
čakajú aj tradičné futbalové turnaje Memoriál Pavla 
Petríka (23. júla), Memoriál D. Porubčana a Stavbár-
sky turnaj Považskej cementárne, a.s.. 
Podrobnosti o uvedených podujatiach sa včas dozvie-
te z plagátov a prostredníctvom relácií v miestnom 
rozhlase.

Dielo, ktoré prispelo k revitalizácii a estetickému vzhľadu obce odovzdal starosta Ing. arch. 
Ján Remo občanom 1. mája t.r. Na obrázku starosta pri prestrihnutí symbolickej pásky. Viac 
o tejto akcii na 3. strane tohto čísla Ladeckých zvestí.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Spomenuli výročie oslobodenia i pomníka
V sobotu 30. apríla si hŕstka Lad-
čanov spomenula na udalos-
ti spred 66 rokmi, kedy sovietske 
a rumunské jednotky oslobodili 
našu obec. 
Spomenuli si aj na udalosť, kto-
rá sa odohrala o rok neskôr. Vte-
dy, v roku 1946, odhalili pomník 
venovaný obetiam druhej sveto-
vej vojny občanom, ktorí položi-
li svoje životy na frontoch, v Slo-
venskom národnom povstaní, v 
koncentračných táboroch a sta-
li sa obeťami ladčianskej tragédie. 
Pred 65 rokmi z iniciatívy ženskej 
organizácie Živena a Slovenské-

ho zväzu partizánov zozbierali fi-
nančné prostriedky a dali zhoto-
viť pomník. Jeho autorom sa stal 
akademický sochár Štefunko. Na 
odhalení pomníka sa zúčastnili 
aj zástupcovia štátnych orgánov 
na čele s vtedajším povereníkom 
školstva a osvety básnikom Ladi-
slavom Novomestským. 
Na spomienkovej oslave 30. aprí-
la t.r. si prítomní vypočuli prího-
vor starostu obce a zástupcovia 
obce a SZPB položili vence k po-
mníku. Na slávnosti už tradične 
účinkovala dychová hudba Lad-
čanka. 

V článku Ing. arch. J. 
Remu na 1. strane tohto 
čísla LZ píšeme o oprave 
miestnych komunikácií. 
Opravy robia pracovní-
ci skupiny obecného úra-
du. Na obrázku pri beto-
náži Ľ. Turza a M. Kurtiš.

Turisti s novým názvom
Organizácia, ktorá sa v Ladcoch zaoberá technickým 
športom, bude mať na budúci rok 60. výročie.
 Odvtedy zmenila názov i náplň činnosti. Voľakedy bohatý 
Zväz pre spoluprácu s armádou sa začiatkom deväťdesia-
tych rokov zmenil na Združenie technických a športových 
činností a pre nedostatok finančných prostriedkov sa ve-
noval turistike, ktorá zaujala niekoľko desiatok Ladčanov. 
Od januára tohto roku zmenila organizácia názov na Slo-
venský zväz technických športov a ďalej sa pod vedením 
výboru s predsedom Ing. Jozefom Remom venuje turistike. 
Aj rok 2011 bude na turistiku bohatý a určite sa ho i teraz 
zúčastní veľké množstvo milovníkov prírody, prekrásnych 
slovenských hôr.

Plán turistických akcií na 
rok 2011

máj - zrúcanina hradu Te-
matín v Považskom Inovci
jún - Poludnica - Nízke Ta-
try
júl - Chabenec - Nízke Tatry
august - Muránska planina
september - Bystrá - západ-
né Vysoké Tatry
Náhradná turistika, vrch 
Šíp na dolnej Orave (1 169 
m n. m.).
Všetky plánované akcie sú 
jednodňové. 

Deň narcisov v Ladcoch
Ani škaredé počasie neodra-
dilo dobrovoľníkov, ktorí 15. 
apríla 2011 na križovatke, pred 
obecným úradom a v ZŠ, pri-
jímali od ľudí dobrovoľný fi-
nančný príspevok. Ten je ur-
čený na pomoc onkologickým 
pacientom a ich rodinám, tiež 
na zabezpečenie informačných 
a preventívnych kampaní Ligy 
proti rakovine a na podporu 
výskumných a klinických pro-
jektov. 
Tento rok sa v našej obci vy-
zbierala suma 397,69 €, za čo 
patrí všetkým, ktorí prispeli, 
veľké poďakovanie. 

Narodené deti:
Adam Klobučník

Laura Zemanovičová

Tešíme sa spolu s rodičmi. No-
vonarodeným želáme zdravie a 

šťastné detstvo. 

Zomreli:
Peter Ondrášek r. 54
Janka Hlavatá r. 56

Daniela Hofstädterová r. 60
Irena Ondrášková r.82
Veronika Češková r. 73
Ladislav Kvasnica r. 53

Spolucítime s pozostalými a vy-
slovujeme im sústrasť.

Jubileá
80. rokov sa dožívajú

Elília Belková (5. júna 1931)
Anna Beňová (17. júna 1931)

85 rokov
Rudolf Kukuliaš (4. júna 1926)

25. výročie sobáša
Miroslav Briatka a Iveta, rod. 

Chlebanová (19. júla)

55. výročie sobáša
Jozef Kvasnica a Mária, rod. Ju-

ričeková (17. júna)

Jubilantom prajeme zdravie, 
spokojnosť a porozumenie do 

ďalších rokov života.

V budúcom čísle Ladec-
kých zvestí

V budúcom čísle Ladeckých 
zvestí, ktoré vyjde 12. augus-
ta 2011, okrem stálych rub-
rík si prečítate prehľad o vý-
chovno-vyučovacích výsled-
koch na všetkých ladčianskych 
školách, hodnotenie výsledkov 
ladčianskych i tunežických 
športovcov. Dozviete sa viac aj 
o aktuálnej situácii na sledova-
ných stavbách v obci a o živo-
te organizácií a spolkov v Lad-
coch. Uvedieme aj podrobnej-
šie informácie o zriadení rím-
sko-katolíckeho farského úra-
du. 



Oslava 1. mája vo vynovenom 
prostredí

Prvý máj oslávili Ladčania 
už tradične akciou Otvára 
sa máju brána. Prišlo oveľa 
viac občanov, ako sme si v 
Ladcoch na takýchto podu-
jatiach zvykli. 
Prilákala ich dychovka Lad-
čanka, kultúrny program a 
niektorých možno aj guláš. 
Prítomných však upútalo 
i slávnostné prestrihnutie 
symbolickej pásky staros-
tom obce Ing. arch. Jánom 
Remom, čím dal občanom 
do užívania nové prekrás-

ne prostredie nádvoria pred 
kultúrnym domom. 
Popri dychovej hudbe Lad-
čanka sa predstavili v úlo-
hách moderátoriek žiačky 
9. ročníka Saška Majtánová 
a Tinka Žáčiková. Dievčatá 
z krúžku mažoretiek spes-
trili program a zatancovali 
pekný tanček. 
Predstavili sa aj malé spe-
váčky - tretiačky Amálka 
Liptáková, Simonka Hoštá-
ková, Livinka Gábelová a 
huslistka Kristínka Ježová.

Fakty o revitalizácii priestorov pred DK
Investor akcie: Obec Ladce s podporou fondov EÚ
Investičné náklady: 
fondy Európskej únie: 340 369,52 €
obec Ladce (5 %): 17 917,18 €
naviac práce (Ladce): 4 457,56 €
cena diela: 362 741 €
Generálny projektant - Ingart, s.r.o., Stupava
autori návrhu - Ing. arch. Ján Čierny, Ing. arch. M. Gá-
lová
Generálny dodávateľ - Yit Reding, a.s., Bratislava
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok spracovala 
spoločnosť Triple, s.r.o., Bratislava (Mgr. Lenka Macha-
líková).

Pálenie Ďura
Týždeň pred veľkým sviat-
kom Hornoladčanov ne-
veští nič dobré, je chladno 
a stále prší. Prichádza so-
bota 16.04.2011 a je zrazu 
slnečno, oteplieva sa. Prí-
prava Ďura nie je márna. 
Na Skalku prichádza veľké 
množstvo ľudí. Vládne tu 
dobrá nálada. V sprievode 
Ladčanky sa tancuje a hlav-
ne spieva. Tradične prišla 
aj cimbalová muzika z Pú-

chova, ktorú zabezpečuje 
pán Jožko Mikušinec a toh-
to roku pán Róbert Jendrol 
prišiel v sprievode Trobitá-
šov z Púchova. 
Nebudem už menovať tých, 
ktorí sa každý rok snažia, 
aby táto tradícia nezanikla, 
myslím si, že každý ich dob-
re pozná. Vďaka, Hornolad-
čania, bolo to fantastické a 
už sa tešíme na ďalší rok.

A. Suchárová

Horné Ladce majú necelých tristo občanov. Je obdivuhod-
né, kde sa tu nájde toľko organizátorov, ktorí vedia pri-
praviť podujatia čerpajúce poväčšine z ľudových tradícií. 
Korene tohto nadšenia hľadajme najmä v pocite spolupa-
tričnosti, o ktorý sa tak často márne snažíme u ostatných 
občanov. Horné Ladce sú príkladom v tom, čomu hovorí-
me „zdravý lokálpatriotizmus“.         -redakcia-



Trištvrte storočia Vodnej elektrárne v Ladcoch
V roku 1936 sa dala do prevádzky Vodná elektráreň v Ladcoch, treba pridať, že prvá. 
Zdôrazňujem to preto, lebo je to po ladčianskej cementárni druhé prvenstvo v spriemysel-
ňovaní zaostalého Slovenska. 

Hydrocentrála v Ladcoch 
prešla za to obdobie mnohý-
mi zmenami, z ktorých via-
ceré boli dramatické a tie po-
sledné poznamenané moder-
nizáciou a úbytkom pracov-
níkov. Čo prinesie budúcnosť 
vedia pravdepodobne len 
noví majitelia, nové vedenie. 
Vodná elektráreň Ladce je 
dnes, tak ako vždy, súčasťou 
celého systému vodných diel 
na Váhu, na ktorý sme všet-
ci hrdí nielen preto, že vyrába 
elektrickú energiu, ale i pre-
to, že nás ochraňuje pred po-
vodňami. 
VE Ladce je prvou väčšou 
vodnou elektrárňou, kto-
rá bola vybudovaná na rieke 
Váh. Vodné dielo s Vodnou 
elektrárňou Ladce vytvorili 
základ prvej derivačnej kas-
kády vodných elektrární na 
Váhu i celkovej koncepcie 
využitia sily Váhu na výrobu 
elektrickej energie. 
Miesto, kde má stáť prvé 
veľké vodné dielo na Váhu 
nebolo zvolené náhodne. Váh 
v minulosti počas veľkých 
vôd spôsoboval obrovské 
škody, lebo zaplavoval širo-
ké, poľnohospodársky vyu-
žívané okolie a pritom navy-
še menil aj svoje koryto. Pre-

to ho aj v minulosti nazýva-
li rôznymi menami ako napr. 
Rapax - dravý, Lupux - vlk a 
podľa Rimanov to bol Vagus 
- túlavý. Práve v oblasti dneš-
ného vodného diela prechád-
za Váh z úzkeho zovretia hôr 
do kľudnejšieho toku v šir-
šom údolí. Preto sa tu v mi-
nulosti uložilo veľké množ-
stvo štrkov, čo bolo predpo-
kladom pohrôm pri zápla-
vách. Zároveň sa však v tej-
to oblasti počas Prvej sveto-
vej vojny a po nej sústreďoval 
strojárenský priemysel, kto-
rý elektrickú energiu na svoj 
rozvoj nutne potreboval. 
Najstaršie doložené zámery 
energetického využitia Váhu 
sú z roku 1918, ale tie boli 
prekonané neskoršími pro-
jektmi. 
V referáte verejných prác v 
Bratislave začali v roku 1921 
s plánmi na využitie Váhu v 
úseku Milochov - Trenčín, 
ale nerealizovali sa ani tie, 
ani ďalšie z roku 1925. Dneš-
ný realizovaný variant pre 
úsek Dolné Kočkovce - Lad-
ce vznikol v Krajinskom úra-
de v Bratislave v priebehu ro-
kov 1928 - 1929 a bol zarade-
ný do generálneho projektu 
pre celý Váh, ktorý bol vypra-

covaný v roku 1930.
Stav hospodárstva na Sloven-
sku bol po Prvej svetovej voj-
ne zlý a po roku 1923 sa ďa-
lej zhoršoval likvidáciou pri-
emyselných podnikov. Ku 
koncu toho desaťročia sa k 
tomu pridala aj celosvetová 
hospodárska kríza. Jedným z 
významných spôsobov ožive-
nia národného hospodárstva 
boli štátne zákazky na veľké 
stavby, napríklad popri bu-
dovaní železníc aj na vodné 
diela. 
Generálnym projektantom 
vodného diela bolo Minis-
terstvo dopravy a verejných 
prác Praha a hlavným projek-
tantom prof. Ing. Dr. Belou-
sov. Investorom bol Krajin-
ský úrad Bratislava a dodáva-
teľom Konzorcium súkrom-
ných stavebných firiem Lan-
na - Kruliš. Samotná výstav-
ba celého diela začala v roku 
1932 a skončila v roku 1936.
V počiatkoch elektrifiká-
cie Slovenska bola potreba 
elektrickej energie pomerne 
nízka, preto boli prvé vod-
né elektrárne navrhované na 
nižší inštalovaný výkon ako 
bol možný využiteľný, to zna-
mená aj na nižší maximálny 
prietok vody cez turbíny. 

Po dobudovaní tejto prvej 
derivačnej kaskády vodných 
elektrární na Váhu, ktorú 
tvorili VE Ladce, Ilava a Dub-
nica nad Váhom, boli neskôr 
všetky ostatné VE pod tou-
to kaskádou, ale aj nad ňou, 
budované na vyšší maximál-
ny prietok, preto táto kaská-
da dnes tvorí „úzke hrdlo“ 
na Váhu. To spôsobuje pro-
blémy v optimálnom využi-
tí vôd Váhu najmä pri zvýše-
ných prietokoch a pri špičko-
vej prevádzke sústavy VE na 
Váhu. 
V roku 2001 boli riešené pro-
blémy s nízkym prietokom 
cez túto VE jej rekonštruk-
ciou, spojenou s výmenou 
obežných kolies oboch tur-
bín, čím sa dosiahla hltnosť 
VE Ladce spolu 180 m3.s-1. 
To je zároveň aj kapacita pri-
etoku cez celý derivačný ka-
nál tejto kaskády VE. 
Charakter lokality záro-
veň určoval aj spôsob rieše-
nia nasledujúcej sústavy vod-
ných diel. V dobe budova-
nia VE Ladce ešte neboli zná-
me vhodné spôsoby tesnenia 
veľkých vodných stavieb, za-
ložených na štrkovom pod-
loží, preto bol zvolený ka-
nálový variant s nízkou zdr-
žou a s tesnením kanálov be-
tónovým plášťovým tesne-
ním svahov aj dna. Rovnako 
je riešená aj väčšina vodných 
elektrární na Váhu. 
Pri uvádzaní do prevádzky 
v roku 1936 ešte neexistova-
la automatika na ovládanie 
turboagregátov a elektrár-
ne, preto boli stroje spúšťa-
né a riadené ručným ovláda-
ním. Postupom doby sa v nej 
uplatňovali výsledky technic-
kého pokroku a inštalova-
li potrebné technické zaria-
denia a dnes je aj táto VE pl-
noautomatizovaná a diaľkové 
meranie a ovládanie umož-
ňuje riadiť túto VE rovnako 
ako ostatné vodné elektrár-
ne z dispečerského centra v 
Trenčíne.



Osobnosť celoslo-
venského významu

Medzi osobnosti celoslo-
venského významu, kto-
ré žili a pracovali aj v Lad-
coch, patrí veľký vodohos-
podársky odborník, stavi-
teľ vodných diel Ing. Fran-
tišek Smrček.
Narodil sa v Prahe 14. no-
vembra 1891. Vysokú tech-
nickú školu absolvoval v 
Brne. V roku 1920 nastúpil 
do služieb čsl. štátu ako vo-
dohospodársky inžinier. 
Spočiatku pracoval na vod-
ných stavbách v okolí Ban-
skej Bystrice. Od roku 1926 
bol už v Bratislave, kde pra-
coval na príprave vodných 
diel na Váhu. Od roku 1932 
do 1936 viedol stavbu lad-
čianskej vodnej elektrárne, 
zdrže v Dolných Kočkov-
ciach a prívodného kaná-
la. Ing. F. Smrček toto die-
lo dokumentoval aj knižne. 
V tomto čase býval v bytov-
kách na Hydrocentrále, kde 
spolu s manželkou vycho-
vával troch synov - budú-
cich inžinierov. 
Od roku 1940 viedol vý-
stavbu vodného diela v Ila-
ve a od roku 1949 vodné di-
elo Nosice (Priehrada mlá-
deže). Súčasne pôsobil ako 
poradca pri mnohých ďal-
ších vodných stavbách a pu-
blikoval v odborných časo-
pisoch. Ing. František Smr-
ček zomrel pri plnení pra-
covných povinností 11. no-
vembra 1959. V tomto roku 
si pripomenieme 120. výro-
čie jeho narodenia. 
Na obrázku Ing. František 

Smrček (uprostred).

Veľký ruch na stavbe koridoru
Občania pozorne sledujú stav-
bu - modernizáciu železni-
ce. Taká veľká stavba priná-
ša so sebou aj problémy, ktoré 
sú problémami zrodu niečoho 
veľkého a lepšieho. Občania sú 
zvedaví, ako stavba pokračuje 
v jednotlivých jej častiach. 
Momentálne sa robí obno-
va druhej traťovej koľaje Lad-
ce - Ilava, výstavba nadjazdu a 
podjazdu v Ladcoch - Tuneži-
ciach a v Košeci. S ukončením 
nadjazdu sa počíta v termíne 
15. augusta 2011 (kolaudácia 
16. augusta). Ukončenie pod-
chodu najneskôr do novembra 
2011. Vybudovaním nadjazdu 
a podchodu sa odstránia pro-
blémy s otváraním závor, ktoré 
budú zrušené. 
Od 22. júna sa začne obnova 
staničných koľají 1 a 2 (z po-
hľadu cestujúcich), začne sa 
výstavba podchodu medzi ná-
stupišťami pri drevosklade na-
proti silám a nástupišťa pri pr-
vej koľaji od drevoskladu po 
priecestie do cementárne. Ter-
mín ukončenia týchto prác je 
2. september t.r. (okrem hor-
nej časti nástupišťa, ktoré sa 
dokončí v roku 2012).
Od 3. septembra sa začne ob-
nova koľají 2 a 4 (nepárna sku-
pina vlečky 1,3, 5, 7) a výstavba 
nástupišťa pri 4. koľaji (termín 
ukončenia november 2011) a 
súčasne sa predpokladá do-
končenie 1. traťovej koľaje Ko-
šeca - Ladce posunutá pod 
nový cestný nadjazd. 
Vzhľadom na priaznivú situá-

ciu pracovných kapacít a ma-
teriálneho zabezpečenia vede-
nie „Združenia Beluša“  upra-
vilo projekty a výstavba stanič-
ných koľají sa začne už v tomto 
roku (plán bol v r. 2012).
Dokončenie časti stanice Lad-
ce a výstavba podjazdu do 
Horných Ladiec a Považskej 
cementárne bude v roku 2012, 
kedy bude aj výstavba úseku 
Ilava - Beluša ukončená. 

text a foto P. F. 

Pri výstavbe uvedených zari-
adení a ich uvádzaní do pre-
vádzky budú na ŽST Ladce 
veľmi provizórne podmien-
ky prístupu k vlakom, mno-
ho výkopových prác ohro-
zujúcich bezpečnosť cestuj-
úcich, preto žiadam cestuj-
úcu verejnosť o používanie 
len označených prístupo-
vých prechodov a o veľkú tr-
pezlivosť.

Skolaudované

Vážení občania! S potešením Vám 
oznamujeme, že v mesiaci máj 
sa úspešne uskutočnila kolaudá-
cia nových bytov vo Vašej obci 
na ulici Záhradná, súpisné čís-
lo 565/565. Byty sú prichystané 
k bývaniu. Ponúkame Vám mož-
nosť dohodnutia si nezáväznej ob-
hliadky v akomkoľvek termíne po 

telefonickom dohovore. K dis-
pozícii je k nahliadnutiu aj vzo-
rový byt alebo navštívte našu in-
ternetovú stránku. Tiež Vám radi 
spracujeme ponuku Flexihypoté-
ky, prípadne sprostredkujeme ne-
záväzné stretnutie v banke za úče-
lom vybavenia úveru. 
Bližšie o bytoch. Bytový dom ob-
držal energetický certifikát naj-
vyššej triedy, ktorý zaručuje mi-
nimálne náklady na prevádzku 
bytu spojené s kúrením. Každý 
byt je vybavený vlastným Turbo-
kotlom, čím odpadávajú platby za 
vykurovanie spoločných priesto-
rov alebo straty vzniknuté na po-

trubí. Zaplatíte len za to, čo ste na-
ozaj minuli. V cene každého bytu 
sú okrem už spomenutého vlast-
ného kúrenia aj obložkové zárub-
ne, plávajúce podlahy, obklady a 
dlažby a satelitné rozvody. 
Veríme, že využijete možnosť bý-
vania v novom vlastnom byte, kto-
rý svojím vybavením spĺňa naj-
vyššie nároky na pekné, priestran-
né a efektívne bývanie pri rozum-
nej cene.  Tešíme sa na stretnutie 
s Vami.
Mindo, s.r.o.
Kontakt: 0905 626 773, 042/444 
0513, mindo@mindo.sk, www.by-
tyladce.sk



Rybári súťažili na štrkovisku Ilava
Tradičné preteky v love rýb udicou sa konali pre deti i dospe-
lých na štrkovisku v Ilave 1. a 8. mája. O priebehu tohto zaují-
mavého každoročne poriadaného podujatia nám dal správu i 
množstvo fotografií tajomník Obvodnej organizácie SRZ č. 3 
Ilava Ing. Jozef Šedík. 
Hlavná sezóna na kaprových 
vodách začína pre členov SRZ 
pretekmi v love rýb udicou 
detí i dospelých. Tohtoročné 
preteky našej Obvodnej orga-
nizácie SRZ č. 3 Ilava sa konali 
na štrkovisku Ilava. Deti - mla-
dí rybári vo veku od 6 do 15 
rokov združení v rybárskych 
krúžkoch, mali svoje preteky 
1. mája. Za trocha chladného 
počasia čakalo 41 mladých ry-
bárov z Ilavy, Košece, Ladiec 
i spoza Váhu túžobne na svoj 
prvý záber. Najlepšie sa dari-
lo Patrikovi Šebekovi z Ladiec, 
ktorý s ulovenými 5 kaprami a 

2 pleskáčmi obsadil 1. miesto. 
Za ním skončili bratia Patrik 
a Martin Andrisíkovci z Ilavy. 
Z dievčat sa prvé miesto ušlo 
Veronike Ďuráškovej z Klobu-
šíc, ktorá ulovila troch kaprov. 
Mladí rybári ulovili dohroma-
dy 85 kusov rýb, z toho 56 kap-
rov. O organizačné zabezpe-
čenie i malé občerstvenie pre 
pretekárov počas pretekov sa 
postaral výbor Obvodnej or-
ganizácie. 
Pretekárov odmenili vecnými 
cenami a cien bolo toľko, že sa 
„ušlo“ každému. 

Dospelí pretekali o týždeň neskôr - 8. mája. 107 členov SRZ ObO 
č. 3 a 10 hostí zo SRZ MsO Púchov pretekalo 5 hodín za pomer-
ne silného vetra. Zvíťazil p. Trenčan Alfonz z Ilavy, ktorý ulovil 
7 kaprov, druhý bol Hlaváč Peter z Pruského a tretí Vráblik Pe-
ter z Košece. Najdlhšou ulovenou rybou bol amur 73 cm ulove-
ný Ondrejom Janíkom z Ladiec. Dospelí ulovili dohromady 111 
rýb, z toho 109 kaprov.

Z výročnej členskej schôdze SZZP
Schôdzu otvoril predseda ZO 
SZZP v Ladcoch privítaním 
hostí, Mgr. Arpáda Maďara, 
predsedu OR SZZP v Považ-
skej Bystrici, Milana Černo-
tu, predsedu ZV pri PCLA, zá-
stupcov družobných organizá-
cií z Domaniže, Sverepca, Lúk 
pod Makytou, Púchova, Bel-
uše, Košeckého Podhradia, 
Hornej Poruby, Dubnice nad 
Váhom, Novej Dubnice, Ilavy 
a všetkých prítomných členov 
ZO. Schôdza pokračovala voľ-
bou návrhovej komisie. 
Po voľbe návrhovej komisie si 
prítomní uctili minutou ticha 
zomrelého člena Jozefa Vilím-
ka. 
Správu o činnosti za rok 2010 
predniesol Rafaj Milan - pred-
seda, správu o hospodárení 
Mária Sláviková - hospodárka, 
revíznu správu Anna Králo-
vá - predsedníčka revíznej ko-
misie. S plánom práce na rok 
2011 oboznámil prítomných 

predseda organizácie. 
Schôdza pokračovala odo-
vzdaním malých darčekov 22 
jubilujúcim členom ZO v roku 
2011. Nasledovala diskusia, 
ktorú ako prvý otvoril zástup-
ca Mgr. Maďara, predseda OR 
v Pov. Bystrici, ktorý informo-
val o nových sociálnych záko-
noch a ich použití v praxi. Na 
záver svojho diskusného prí-
spevku kladne zhodnotil čin-
nosť našej organizácie. Do dis-
kusie sa zapojili všetci prítom-
ní. Dobrým konštatovaním 
bola účasť 30 hostí a 48 členov 
ZO.
Po schválení uznesenia z VČS, 
ktoré predniesla E. Mikuško-
vá, oficiálna časť schôdze bola 
ukončená. Podávalo sa ob-
čerstvenie pri družnej debate 
medzi členmi ZO a hosťami z 
družobných organizácií.

Milan Rafaj, 
predseda ZO SZZP

Zástupcovia 11 obcí v Ladcoch
Jedna z úloh stanovených výročnou schôdzou SZZP v Lad-
coch bolo aj stretnutie členov pri príležitosti Dňa matiek. Dňa 
13. mája t.r. zasadli vo veľkej sále Domu kultúry ladčianskí 
členovia SZZP spolu s hosťami z družobných organizácií.
Posedenie otvoril predseda organizácie Milan Rafaj. Privítal 
hostí, medzi inými starostu obce Ing. arch. Jána Remu a jeho 
zástupcu Ing. Petra Bračíka. Osobitne privítal členov organi-
zácií z Novej Dubnice, Dubnice nad Váhom, Ilavy, Hornej Po-
ruby, Košeckého Podhradia, Pruského, Domaniže, Lúk, Sve-
repca, Púchova a Beluše. Po krátkom príhovore k matkám, 
starým mamám a všetkým prítomným ženám vyslovil vďaku 
za ich obetavosť a lásku, s akou sa starajú o svojich blízkych a 
prial im veľa zdravia a šťastia do ďalších dní. Po oficiálnej čas-
ti nasledovala družná zábava s občerstvením a pri hudbe v po-
daní Petra Holbu a Jozefa Tonku v z Nemšovej.  
Spokojnosť so stretnutím vyslovili účastníci z Ladiec i tí z 
družobných organizácií.

Príspevok detí ku dňu matiek
Druhá májová nedeľa bola 
venovaná všetkým mamám, 
ale i babičkám. Vo veľkej 
sále kultúrneho domu bol 
pre ne pripravený boha-
tý kultúrny program, kto-
rý deti pripravili pre svoje 
mamy s láskou. Po deťoch z 
Materskej školy prišli na rad 
mladší i starší žiaci ZŠ, ktorí 
sa predstavili hudobno-re-

citačným pásmom, tanče-
kom, piesňou a divadiel-
kom. Všetkým deťom, kto-
ré sa na príprave programu 
zúčastnili, ďakujeme.
Žiaci 2. až 7. ročníka sa na 
Deň matiek pripravovali aj 
na výtvarnej výchove. Ma-
mičky potešili peknými po-
zdravmi a maľbami.



Z HISTÓRIE OBCE

Zaujímavý týždeň v učilišti
V minulom čísle Ladeckých 
zvestí sme avizovali ďalšie 
stretnutie v rámci Programu 
celoživotného vzdelávania 
Comenius. 
Uskutočnilo sa v dňoch 1. - 7. 
mája v Ladcoch. 
Po príchode 1. mája a po sláv-
nostnom otvorení 2. mája si 
žiaci a hostia prehliadli učiliš-
te a obec Ladce. Nasledujúce 4 
dni sa venovali práci. V pries-
tore nádvoria učilišťa medzi 
budovami spoločne postavi-
li náročnú stavbu pergoly (na 
fotografii jej výstavba).
Nevenovali sa však iba prá-
ci. Navzájom sa poznávali, čo 

je jeden zo zámerov takých-
to akcií. V bohatom progra-
me, ktorý hostitelia ponúkli, 
navštívili Súľovské skaly, Čič-
many, Rajeckú Lesnú, Tren-
čiansky hrad a mesto Tren-
čín, Bojnický zámok a tamoj-
šiu ZOO i Trenčianske Tepli-
ce. Venovali sa rôznym špor-
tom a iným zaujímavým čin-
nostiam. 
Spokojnosť hostí, ktorú preja-
vili pri odchode je svedec-
tvom správnosti takýchto po-
dujatí i poklonou hostiteľom, 
pedagógom a pracovníkom 
Odborného učilišťa internát-
neho v Ladcoch.

54 učňov k záverečným skúškam
Na ukončenie štúdia sa pripravuje celkom 54 tretiakov v ôsmich 
učebných odboroch (murár, maliar, stolár, stavebný zámočník, 
záhradník, krajčírka, kuchár, služby a domáce práce).
Skúšky budú mať tieto časti: 
16.6. písomná časť
17. a 20.6. praktická časť
21.6. ústna časť, odovzdávanie výučných listov

Odborné zručnosti i šport v učilišti
Súčasťou odborného výcviku 
žiakov v OUI Ladce sú každo-
ročné súťaže v jednotlivých od-
boroch v rámci Slovenska. Dňa 
5. apríla to bola súťaž zámoč-
níkov v Sološnici, 6. apríla sú-
ťažili (ako hostia) záhradníci v 
Kelči (ČR) a 11. - 13. apríla sú-
ťažili v Baji (Maďarsko) aj kraj-

čírky. 
V máji sa dievčatá zúčastni-
li na tradičných Celosloven-
ských športových hrách mlá-
deže, ktoré sa tohto roku kona-
li v Michalovciach. 
V júni t.r. čakajú žiakov učilišťa 
ešte Športové hry zdravotne 
postihnutých v Novej Dubnici. 

Beseda so spisovateľom v ZŠ
19. mája sa v Základnej škole uskutočnila beseda so spi-
sovateľom Valentínom Šefčíkom. Najskôr sa žiaci na ho-
dinách literárnej výchovy oboznámili s tvorbou tohto 
autora. Spisovateľ predstavil žiakom svoje knihy a po-
rozprával o sebe všetko, na čo sa žiaci pýtali. Celá bese-
da bola zaujímavá, poučná i veselá. 

Didaktické hry
Dňa 20. mája absolvovali žiaci 1. stupňa didaktické hry na ihris-
ku TJ Tatran Tunežice. K hrám patrila dopravná výchova, riešili 
mimoriadnu situáciu - chemický a letecký útok a nezabudli aj na 
zranených, ktorých sa naučili ošetriť. Pekný slnečný deň zakon-
čili rôznymi hrami. 

Aprílové literárne pásmo
Dňa 20. apríla žiaci 4. ročníka pripravili literárne pásmo Veľká 
noc ide pre žiakov 1. ročníka. Deti sprostredkovali mladším spo-
lužiakom ľudové tradície, príbehy, básne týkajúce sa veľkonoč-
ných sviatkov. Pásmo ukončili dramatizáciou ľudovej hry. 

Náročné, zodpovedné a s fantáziou
Žiaci 8. ročníka mali vo štvr-
tok 5. mája náročný deň - pí-
sali testovanie Komparo. Toto 
testovanie je celoslovenské a 
zamerané na predmety sloven-
ský jazyk a matematika. Je to 
akási predpríprava na Monitor 
9, ktorý ich čaká v budúcom 
školskom roku. 
Žiaci 9. ročníka majú tento 
školský rok doslova „nabitý“ 
udalosťami. V marci sa plne 
sústredili na Monitor 9, výsled-
ky ktorého mohli ovplyvniť ich 
prijatie na vybrané stredné 
školy. Môžeme však s poteše-
ním konštatovať, že všetci žiaci 

sú prijatí. Gratulujeme!
Starší žiaci 5. - 8. roč. sa ve-
novali protidrogovej tematike. 
Najskôr besedovali o nebezpe-
čenstve drog, vyrobili zaujíma-
vé projekty a nakoniec maľo-
vali plagáty. Cieľom tejto akti-
vity bolo upozorňovať na rizi-
ká užívania akýchkoľvek drog. 
Žiaci mali možnosť preja-
viť svoje výtvarné nadanie pri 
maľbách vojakov. Najvydare-
nejšie obrázky odoslali na sú-
ťaž, ktorá sa uskutoční pri prí-
ležitosti Dňa ozbrojených síl. 
Táto téma bola určená žiakom 
5. - 8. ročníka. 

Muzikanti z roku 1921
História ladčianskej dychovky je veľmi bohatá, pestrá a 
sprevádzali ju aj veľké úspechy. Celé generácie nadše-
ných milovníkov dychovky už 90 rokov hrajú pri rôz-
nych príležitostiach radostných i smutných. 
Písal sa rok 1921, keď Pavol Habánek, Ján Bednárik a 
František Trčka zakúpili prvé hudobné nástroje za vypo-
žičané peniaze. Tak vznikol dvanásťčlenný orchester, v 
ktorom hrali: Pavel Habánek, Pavel Turza, Ján Habánek, 
Jozef Koštialik, Ondrej Fatura, Ján Bednárik, Ondrej Pe-
terka, Rudolf Galanský, Ferdinand Záhradník, Jozef Ku-
kuliaš a Štefan Čemeš. 
Pod vedením kapelníka Františka Trčku, prisťahované-
ho z Nedašova a neskôr pod taktovkou Pavla Habánka 
sa hudba neustále zlepšovala a  stala sa známou na oko-
lí. Do kroniky hudby sa zapísalo najmä vystúpenie na 1. 
mája 1925 v Trenčíne. 
V roku 1927 sa kapelníkom stal výborný hudobník Kot-
lík z Lednických Rovní. V tridsiatych rokoch dychov-
ka odohrala viacero koncertov v Ilave, Rajeckých Tep-
liciach, na rôznych oslavách a slávnostných príležitos-
tiach. Posledné vystúpenie pôvodnej dychovky sa usku-
točnilo na zjazde Slovenského zväzu partizánov v roku 
1945 v Bratislave.
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Najlepší sú dorastenci
(stav po 22. máji)

Mužstvo dospelých odohralo na jar 10 majstrovských 
zápasov, z toho 5 na domácej pôde. 
Mužstvo má na jar absolútne vyrovnanú bilanciu 4 víťaz-
stvá, 2 remízy a 4 prehry pri skóre 11 : 11. Doma 1-krát 
remizovali a 1-krát prehrali a vonku naopak 1-krát 
zvíťazili a 1-krát remizovali. Na strelení 11 gólov sa po-
dieľalo 6 hráčov, 3-krát bol úspešný Martinka, po 2 góly 
dali Janoško a K. Mrážik, po 1 pridali Šedík, Kušík, Mi-
chal Habánek a v Beluši vlastný. V celkovej tabuľke im 
po 26 kolách patrí nelichotivé 13. miesto, keď v 24 zápa-
soch 7-krát zvíťazili, 6-krát remizovali a 11-krát prehra-
li. Získali 27 bodov pri celkovom skóre 24 : 28. V tabuľke 
pravdy majú 9 mínusových bodov. Veríme, že v závereč-
ných kolách si chlapci poriadne vysúkajú rukávy a uro-
bia všetko potrebné pre zachovanie 5. ligy. 
Najlepšie umiestnenie z našich mužstiev patrí dorasten-
com, ktorí sú po 22. kolách na 3. mieste so skóre 72 : 21. 
V jarnej časti odohrali 8 zápasov, v ktorých 6-krát zvíťa-
zili a 2-krát prehrali.  Priaznivé je aj ich skóre z tých-
to zápasov a to 35 : 7. Na ich umiestnení sa z najväčšou 
pravdepodobnosťou už nič nezmení a 3. miesto im bude 
patriť i na konci súťaže. 
Žiaci v 8 jarných zápasoch 3-krát zvíťazili a 5-krát ťahali 
za kratší koniec. Skórovali 16-krát, ale 20 gólov im stre-
lili súperi. V celkovej tabuľke im z 27 bodmi a skóre 49 : 
38 patrí 10. miesto.

Výsledky majstrovských futbalových zápasov

„Béčko“ v stolnom tenise do 5. ligy !
Stolní tenisti TJ Tatrana ce-
mentáreň Ladce  skonči-
li svoje súťaže 2010 - 2011 
úspešne. „B“ družstvo po 
celý čas 6. ligu absolvova-
lo na čele tabuľky a rovna-
ko aj skončilo. Súťaž vyhra-
lo s 81 bodmi, keď z 28 stret-
nutí 26 vyhralo, 1 prehra-
lo a raz hralo nerozhodne. 
Skóre dosiahli obdivuhodné 
336 :138. Za nimi skončilo 
14 družstiev, najtesnejšie Zli-
echov na druhom mieste so 
77 bodmi.
„A“ družstvo v 4. lige uza-
vrelo súťaž viac-menej podľa 
očakávania na 7. mieste zo 
16 účastníkov súťaže. 
V sezóne 2010 - 2011 získa-
li 61 bodov z 30 zápasov (14 

víťazstiev, 4 nerozhodne a 13 
prehier). 
„B“ družstvo postúpilo do 
oveľa náročnejšej 5. ligy. Stol-
ným tenistom blahoželáme a 
ďakujeme za vzornú repre-
zentáciu svojej telovýchov-
nej jednoty a celej obce Lad-
ce. O úspešné výsledky sa za-
slúžili títo hráči (v zátvorke 
počet odohratých zápasov): 
Hrevuš Ivan (120), Tomanica 
Miroslav (111), Hromek Vla-
dimír (107), Popelka Anton 
(102), Letko Jozef (94), Sňa-
hničan  Miroslav (82), Kvas-
nica Dušan (62), Kalus Pavol 
(61), Hrehor Jozef (48), Po-
pelka Viliam (48), Letko Vla-
dimír (40), Kvocera Martin 
(32), Gajdošík Peter (21). 

Dostali sme „mokré vysvedčenia“
V čase od 04.04. do 
08.04.2011 sa žiaci 3. roč-
níka v počte 25 žiakov a 
13 žiakov 5. - 6. roční-
ka zúčastnili základného 
a zdokonaľovacieho pla-
veckého výcviku na pla-
várni v Púchove. Títo ži-
aci zažili slnečný a ra-
dostný týždeň vo vode. O 
hry, zábavu, súťaže, ale aj 
techniku plávania sa po-
starali príjemní inštruk-
tori plávania. Dievčatá 
zažili predčasnú veľko-
nočnú kúpačku. Všetci 
účastníci výcviku za svo-
ju týždennú aktivitu a vý-
kony dostali „mokré vy-
svedčenia“. Sú šťastní, 

že sa naučili plávať. Po-
ďakovanie patrí aj rodi-
čovskému združeniu pri 
ZŠ, ktoré žiakom zapla-
tilo celotýždennú dopra-
vu autobusom na plavá-
reň. Ďakujem svojej ško-
le chcú žiaci povedať tou-
to básničkou:  
Na plavárni vodička, pote-
šila naše telíčka.  Inštruk-
tori milí, radosti nám na-
robili. Týždeň nám bol 
krátky, nechce sa nám 
vyzliecť plavky. Do školič-
ky musíme, matiky sa bo-
jíme. Z vybraných slov nás 
bolí hlavička, viac nás te-
šila púchovská vodička. 

Mgr. Eva Vargová
V rámci osláv 90. výročia orga-
nizovanej telovýchovy v Lad-
coch pripravujeme turnaj do-
rastu 2. ročník Memoriálu Do-
minika Porubčana a 14. ročník 
Memoriálu Pavla Petríka, v kto-
rom si zmerajú sily starí páni. 
Samozrejme, chýbať nebude 
ani tradičný turnaj pri príleži-
tosti dňa cementárov. 
Termíny sa okrem Memoriá-
lu Pavla Petríka, ktorý bude 23. 
júla t.r., nevedeli. 


