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Obecné zastupi-
teľstvo vo februári

Dňa 21. februára t.r. sa kona-
lo zasadanie obecného zastupi-
teľstva za účasti všetkých jej čle-
nov. Prerokovalo otázky týkajúce 
sa obce a občanov. 
Už sme písali, že namiesto býva-
lého Collana baru v Dome kultú-
ry bude kaderníctvo. Na zasada-
ní schválili mesačné nájomné. 
Potom schválili finančný prí-
spevok Fare Ladce vo výške 300 
EUR. 
Poslanci schválili návrh na asa-
náciu humna na pozemku za Poš-
tovým úradom, ktorý bol schvá-
lený na odpredaj Antonovi Šes-
tákovi. 
Zastupiteľstvo prerokovalo a 
schválilo pokladňu s pokladnič-
ným limitom vo výške 2 000 EUR 
pre účtovanie príjmov a výda-
jov pre 16-bytový nájomný dom. 
V ďalšom bode poslanci obecné-
ho zastupiteľstva schválili komi-
siu pre podávanie majetkového 
priznania starostu obce v zložení: 
Vladimír Chovanec, Ján Abrahá-
movský, Daniela Hudecová. 
Potom prijali uznesenie, v kto-
rom schvaľujú výmenu detských 
WC v Materskej škole v celkovom 
počte 16 kusov pre deti a 2 WC 
pre dospelých. 
V poslednom bode zasadania pri-
jali uznesenie o cene za prenáj-
om pozemku, ktorý bude nájom-
ca užívať ako záhradku, ktorá je 
na pozemku obce. Cena sa určuje 
vo výške 0,01 eura/m2 na rok na 
pozemok užívaný ako záhradka a 
0,30 eura /m2 na rok na pozemku 
ako zastavanú plochu.

Účasť vo voľbách v Ladcoch takmer 63 %
Výsledky predčasných volieb poslancov Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky z 10. mar-
ca t.r. sú všeobecne známe. Voľby v Lad-
coch sa v mnohom nelíšili. S veľkou preva-
hou zvíťazila strana SMER - SD (viac ako 70 
%). Zaujala väčšia účasť voličov ako priemer 
Slovenska a prepad niektorých tradičných 
politických strán a hnutí.
V obci Ladce bolo zapísaných 2 112 voličov, 
z nich hlasovalo 1 329, čo bolo 62,92 %.
Najvyššiu účasť mali voliči v 2. okrsku (ZŠ) 
67,29 %, v okrsku číslo 1 (DK) bola účasť 
60,63 % a v treťom (Tunežice) 60,35 %.
Jednotlivé strany a hnutia dostali v Ladcoch 
takýto počet hlasov: 
SMER - sociálna demokracia (833) 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (106)
Kresťanskodemokratické hnutie (87)
Slovenská národná strana (82)
Sloboda a solidarita (56)
Komunistická strana Slovenska (23)

V týchto dňoch sa robí kolaudácia vodovodu a plynovodu k IBV „Za kaštieľom“, ktoré dala vybu-
dovať obec Ladce koncom roka 2011. Dodávateľom stavby bol DK – TRADE Považská Bystrica za 
59 734 eur. 
V minulom roku SSE Žilina na svoje náklady vybudovala elektrickú káblovú nízko napäťovú sieť, 
takže rodinné domy sa môžu napájať aj na elektrickú energiu. 
Na náklady obce urobili prekládku vzdušného vedenia vysokého napätia a nahradili ho káblom v 
hodnote prác 17 000 eur. 
Tri stožiare verejného osvetlenia, ktoré dala obec postaviť, sa ešte doplnia o zvyšných 6 stožiarov. 
Kanalizácia a cesta prídu na rad až po vyjasnení okolností okolo výstavby veľkej kanalizácie, ktoré 
pripravuje Považská vodárenská spoločnosť.

13. apríl Deň narcisov
V piatok 13. apríla sa už po šestná-
stykrát uskutoční verejno-prospešná 
zbierka Ligy proti rakovine pod ná-
zvom Deň narcisov.
Obyvatelia Ladiec budú mať možnosť 
zastaviť sa na križovatke a dobrovoľ-
ným príspevkom podporiť ľudí, po-
stihnutých touto chorobou. Žiaci ZŠ 
budú môcť prispieť počas prestávok 
priamo v škole.
Všetkým vopred ďakujeme.

SDKÚ - Demokratická strana (23)
99 % Občiansky hlas (12)
Ľudová strana - Naše Slovensko (11)
ĽS - Hnutie za demokratické Slovensko (10)
Strana zelených (9)
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (8)
Strana demokratickej ľavice (7)
Právo a spravodlivosť (7)
Most - Híd (7)
Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej (6)
Obyčajní ľudia (6)
Zelení (5)
Národ a spravodlivosť - naša strana (5)
Strana Rómskej únie na Slovensku (4)
Robíme to pre deti - SF (2)
Strana občanov Slovenska (1)
Strana živnostníkov Slovenska (1)
Náš kraj (1)
Strana + 1 Hlas a Strana Maďarskej koalície ne-
dostali v Ladcoch ani jeden hlas.

Kompletizácia inžinierskych sietí „Za kaštieľom“



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Potravinovú pomoc uvítali aj občania Ladiec

Narodené deti:
Nikola Puškárová

Blahoželáme rodičom k prírastku 
do rodiny a Nikolke želáme šťast-
né detstvo v zdraví a spokojnosti. 

Zomreli:
Ján Lezo (54)

Irena Šprochová (79)
Pavel Gajdoš (75)

Irena Ďurišová (76)

Smútime nad úmrtím našich spo-
luobčanov, ktorí nás navždy opus-

tili. 

Jubileá:

85 rokov 
oslávi Margita Kantoríková (18. 

apríl 1927)

50. výročie sobáša
si pripomenú Mária, rod. Martin-
ková a Branislav Lipták (29. aprí-

la 1962)

25. výročie sobáša
oslávia Eduard Vrábel a Anna, ro-

dená Dorociaková (25. apríla)

Jubilantom želáme mnoho zdra-
via, šťastných dní v ďalších rokoch 

života.

Program potravinovej pomoci je určený pre obyvateľov s najnižší-
mi príjmami. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 
1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručné-
ho fondu. 
Vláda SR sa v roku 2011 prvýkrát zapojila do programu potravinovej 
pomoci. Na Slovensku ho zastrešuje Poľnohospodárska platobná agen-
túra. Potravinová pomoc je distribuovaná v spolupráci so Slovenskou 
katolíckou charitou. 
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že 
im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodáva-
né základné potraviny. 
Nárok na potravinovú pomoc majú deti v náhradnej rodinnej starost-
livosti, obyvatelia, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a prí-
spevku k dávke a osoby na hranici životného minima, tiež poberatelia 
dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresiahla 305,- €.
Maximálny limit na 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg 
bezvaječných cestovín. 
Z distribučného skladu z Trnavy a Sládkovičova sme dňa 6. februára 

Čistenie Slatinské-
ho potoka
Časť Slatinského potoka 
pritekajúceho z Hlože od 
kaplnky, kde sa rozdeľuje, 
bola pôvodne umelo preko-
paná pre panský pivovar a 
majer v miestach dnešného 
kameňosochárstva. Možno 
sa preto jeho koryto pomer-
ne rýchlo zanáša. 
Obec Beluša, aj na nalieha-
nie obce Ladce, dala čistiť 
úsek medzi Hložou a Lad-
cami až po železničný most. 
Z toho dôvodu je Slatin-
ský potok úplne odstavený 
a presmerovaný do svojho 
pôvodného koryta. 
Čistenie robia pracovní-
ci Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku – Povo-
die Váhu. Akcia si vyžiada 
aj likvidáciu – výrub množ-
stva samonáletových drevín 
okolo toku. 
Predpokladá sa odhadom 
čas odstavenia potoka do 
polovice apríla t.r. 

Ing. arch. J. Remo

Pracovná skupina pri Obecnom úrade v Ladcoch v týchto 
dňoch asanovala dva vari najstaršie rodinné domy v priestore 
pri kaštieli a materskej škole. Boli to domy po rodine Zelíkov-
cov a Kukuliašovcov. 
Asanáciou týchto domov vznikne zaujímavý koridor spájajú-
ci ulicu Ľudovíta Štúra od novej šestnásťbytovky na parkovis-
ko Materskej školy pri hlavnej ceste. 
Obec zriadi v tomto priestore dočasnú spojovaciu ulicu s ka-
menistým povrchom, aby sa skrátila cesta od 16 BJ a novej zá-
stavby Za kaštieľom do centra obce. 
Do budúcna obec plánuje vybudovať riadnu spojovaciu auto-
cestu a chodník pre peších a možno aj ďalšiu výstavbu rodin-
ných domov. 

Ing. arch. J. Remo

Jubilant Branislav Lipták st.
Dňa 23. marca 
t.r. oslávil Brani-
slav Lipták 85 ro-
kov. Okrem toho 
si pripomenul 50 
rokov pôsobenia 
v našej obci. Na-
priek vysokému 

veku je stále aktívnym občanom. V 
súčasnosti je kronikárom obce a re-
daktorom Ladeckých zvestí. Prvé po-
kusy vydávať v obci noviny siahajú 
do začiatku šesťdesiatych rokov mi-
nulého storočia. Ladecké zvesti zača-
li vychádzať v roku 1987, ale v teraj-
šej podobe od roku 1999. Za 13 rokov 
pripravil Branislav Lipták viac ako 
50 čísiel tohto spravodajcu. Zviazané 
tvoria knihu zo života obce a sú aj vý-
poveďou o zámeroch a víziách obec-
nej samosprávy a ich naplnení. 
Kronika obce, ktorú začal písať v 
roku 1987, má dnes už viac ako 2 000 
strán a je najobsiahlejšia v celom re-
gióne. K nej patrí aj rozsiahly archív. 
Branislavovi Liptákovi v mene obce 
Ladce ako i vo svojom mene, srdečne 
ďakujem za dlhoročnú obetavú prá-
cu v prospech našej obce a do ďalšie-
ho života mu prajem pevné zdravie a 
veľa elánu do ďalšej práce. 

Ing. arch. Ján Remo,starosta obce

2012 dopravili 3 300 kg múky a 3 
300 kg cestovín. 
Potraviny vydávali pracovníci 
obecného úradu v dňoch 7. a 8. 
februára od 8.00 do 17.00 hodiny 
v Dome kultúry Ladce. Pri mani-
pulácii s potravinami pomáhali 4 
pracovníci obecného úradu. 
Zapísaných žiadateľov do zozna-
mu bolo 165 občanov Ladiec, kto-
rým aj bola vydaná potravinová 
pomoc. 
Pri prevzatí potravinovej pomo-
ci občania predložili potrebné do-
klady a na svoje náklady si odviez-
li potravinové balíky. 
Za občanov imobilných, resp. ťaž-
ko zdravotne postihnutých, po-
travinovú pomoc prevzali rodinní 
príslušníci, ktorí sa preukázali ob-
čianskym preukazom. 
Vďaka pracovníkom obecného 
úradu malo preberanie potravi-
novej pomoci pokojný a kultúr-
ny priebeh. 
Bez pomoci Považskej cementár-
ne, a.s., ktorá sponzorsky zabez-
pečila dovoz potravinovej pomo-
ci z Trnavy a Sládkovičova, by po-
travinová pomoc v našej obci bola 
ťažko realizovateľná, za čo im pa-
trí srdečné poďakovanie. 

Ing. Ľ. Zahradníková

Spojnica medzi Štúrovou ulicou a 
hlavnou cestou



Ešte návrat do roku 2011
Občania si pomaly zvyka-
jú na zber triedeného od-
padu. V značnej miere k 
tomu prispel zberový dvor 
a organizovaný zber plas-
tov a iných komodít. 
Keď porovnáme rok 2010 
s rokom 2011 úspešnejší je 
rok minulý, najmä v zbere 
železa, skla, papiera a ne-
bezpečného odpadu. 
V zbere triedeného odpa-
du sa dosiahli tieto výsled-
ky: papier a lepenka (7,8 
ton), sklo (16,52 t), nebez-
pečný odpad (7,56 t), plas-
ty (10,75 t), pneumatiky 

Odvoz odpadu nie je lacný

Bilancia výkonov ladčianskej poš-
ty i napriek zložitým problémom, 
ktoré ich sprevádzali v roku 2011 
nie je nižšia, ako v predchádzajú-
com roku. Z toho vidieť, že provi-
zórne umiestnenie v Dome kultú-

Najviac využívaným priestorom 
Domu kultúry v roku 2011 bol 
vestibul a to najmä predajcami 
obuvi, textilu, domácich potrieb 
a iného tovaru. Zhruba tí istí pre-
dajcovia ako po minulé roky po-
slúžili Ladčanom celkom 51-krát, 
čo je menej ako v roku 2010.
Oproti roku 2010 stúpol počet ak-
cií, ktoré sa konali vo veľkej sále 
DK. Okrem osláv a stretnutí tu 
boli 4 divadelné predstavenia, 6 
diskoték, zábavy, predajné trhy a 

Výkony pošty sa neznížili

Zmena v obecnej knižnici
Od apríla t.r. bude Obecná knižnica v Ladcoch ot-
vorená každú stredu od 15.00 – 18.00 hodiny. 
Knižnica ponúka bohatý výber knižiek pre deti, 
náučnej literatúry i beletrie. 
Knihy pre poučenie i zábavu!

(1,48 t), železo (5,52 t) a 
bioodpad (5,0 ton).
Aj v netriedenom odpade 
sme z obce odviezli o nie-
čo viac ako v roku 2010. 
Spolu zmesového komu-
nálneho odpadu 507 ton 
a objemového odpadu 43 
ton. 
Občania za vývoz odpa-
du v roku 2011 zaplatili 36 
870 eur a podnikatelia 10 
700 eur. Náklady však boli 
oveľa vyššie. Obec len fir-
me M. Pedersen, a.s. za-
platila 64 000 eur a ďalším 
firmám viac ako 5 500 eur.

Považská cementáreň, a.s. sa 
vo veľkej miere podieľa na 
zneškodňovaní odpadov a 
tým znižuje zaťažovanie príro-
dy a priestorov na uskladňo-

Cementáreň znižuje zaťaženie odpadmi
vanie odpadu. 
V roku 2011 v rotačnej peci 
zhodnotili 3 717 ton gumové-
ho odpadu, najmä pneumatík. 
V rámci prevencie v boji pro-
ti BSE v tom istom roku spálili 
36 512 ton mäsokostných mú-
čok. Proces spaľovania i ma-
nipuláciu s týmito materiálmi 
pracovníci cementárne zvlád-
li. 
Ako významný príspevok k 
ochrane životného prostredia 
bola linka na využívanie se-
parovaných odpadov z plastu, 
papiera a dreva. Spotrebovali 
8 973 ton takéhoto materiálu. 
V cementárni využili dohro-
mady 53 861 ton materiá-
lov, ktoré by inak skončili na 
skládkach odpadov. 

Podľa správy, ktorú podáva Ing. Vladimír Ivanka, vedúci 
odboru životného prostredia v Považskej cementárni, a.s. v 
roku 2011 vypustili do ovzdušia z jednotlivých výrobných 
zariadení 107,2 ton znečisťujúcich látok, čo je o niečo viac 
ako v roku 2010. Príčinou bola zvýšená výroba. Do Štátneho 
fondu životného prostredia zaplatí cementáreň takmer 140 
tisíc eur. 
Zákon o ovzduší stanovuje, že na jednu tonu vyrobeného 
slinku je možné do ovzdušia vypustiť 1,5 kg prachu. V roku 
2011 vypustili v cementárni 0,18 kg prachu na 1 tonu. 
Počas prevádzky rotačnej pece občas vypadol elektrofilter 
z rôznych technologických príčin (nikdy nie zámerne). V 
roku 2011 to bolo 690-krát s priemerným časom výpadku 
30 sekúnd. 
Ani koncentrácia plynných emisií SO2, CO a NOx nepre-
kročila zákonné limity. 
To všetko znamená, že v roku 2011 bol výrobný proces sta-
bilizovaný – bez významnejších prevádzkových problémov. 

Správa o vplyve cementárne na ovzdušie

ry bolo dostatočné na jestvovanie 
zložitej poštovej činnosti. 
V roku 2011 obyvatelia podali 17 
472 kusov doporučených listov, 
268 balíkov. Pošta priamo v úrade 
alebo prostredníctvom doručova-
teliek odovzdala organizáciám a 
občanom 21 612 doporučených 
zásielok a 549 kusov balíkov. Ok-
rem toho doručovali dôchodky 
a poskytovali rôzne služby, med-
zi nimi v rámci Poštovej banky 
vkladné listy, termínované vklady 
a osobné listy. Aj v minulom roku 
bol na pošte dosť široký sortiment 
novín, časopisov, žrebov a pod.

Viac ako 27 000 vlakov za rok

Priestory Domu kultúry v roku 2011

Intenzita dopravy na trati vedúcej 
cez Ladce je stále vysoká. V roku 
2011 prešlo cez stanicu Ladce 7 
326 vlakov nákladnej prepravy a 
rušňov a 19 886 vlakov s prepra-
vou cestujúcich. 
Do 3 802 vozňov naložili 67 845 
ton tovaru a v 5 064 vozňoch do-
viezli 182 415 ton rôzneho tova-
ru a surovín. Od 1. októbra 2011 
patrí nesamostatná stanica Ladce 
pod novovytvorené Oblastné ria-
diteľstvo v Žiline.

iné. Spolu to bolo 26 podujatí (v 
roku 2010 bol ich počet 15).
Vo veľmi frekventovanej zasadač-
ke č. 10 bola až do konca októbra 
umiestnená pošta a potom slúži-
la autoškole i na usporiadanie jed-
nej výstavy. 
Ďalšie miestnosti v prístavbe DK 
sú využívané na kanceláriu Les-
ného družstva a urbárskeho spo-
ločenstva, klubovňu Klubu seni-
orov a posilňovňu TJ. Nevyužitý 
priestor je v kinosále, kde sa od-
stránilo stupňovité hľadisko a na 
ďalšiu úpravu nie sú finančné pro-
striedky. 
Ostatné priestory slúžia svojmu 
poslaniu: obecný úrad, obec-
ná knižnica, miestnosť dychovej 
hudby Ladčanka a šatne TJ Tatran 
cementáreň Ladce



V činnosti sú poľovné stráže
Zo zákona vyplýva, že 
poľovné združenie musí 
mať poľovnú stráž. Na kaž-
dých začatých 500 ha musí 
byť jeden člen poľovnej 
stráže, ktorého práva a po-
vinnosti sú dosť obsiahle. 
Majú právo kontrolovať 
členov združenia v reví-
ri a ich prípadné priestup-
ky a nedostatky nahlasovať 
výboru PZ. Samozrejme, 
že môžu v zmysle zákona 
kontrolovať aj ľudí v re-
víri, ktorí sa im zdajú byť 
podozriví z pytliactva. Do-
konca môžu skontrolovať 
i vozidlá podozrivé z pyt-
liactva a prevážania zbra-
ní. Musia sa ale preukázať 
preukazom a odznakom 
poľovnej stráže. Táto prá-
ca je dobrovoľná a nezba-
vuje týchto členov poľov-
nej stráže od povinností 
týkajúcich sa diania v PZ.
Tohoročná dlhotrvajúca 
zima s vysokými mrazmi 
a vo februári množstvami 
snehu zle pôsobí na zdra-
votný stav zveri. Je preto 
potrebné často navštevo-
vať kŕmelce a natláčať ob-
jemové krmivo tak, aby 
bolo dostupné pre každú 
zver. Nezabúda sa ani na 
vykladanie soli, ktorú zver 
v tomto období potrebuje 
najviac. Takáto zima odo-
berá zvieratám i poslednú 
energiu, slabnú , ich kon-
dícia upadá, a preto sa stá-
vajú ľahkou korisťou drav-

cov.
PZ aj touto cestou žia-
da občanov, aby si svo-
jich psích miláčikov držali 
doma a nenechali ich voľ-
ne sa pohybovať, zvlášť na 
okrajoch polí a lesa, kde sa 
zver v dôsledku zimy sťa-
huje. 
Tu by snáď mohlo pomô-
cť i obecné zastupiteľstvo 
vydaním nejakej vyhlášky 
končiacej prísnymi opat-
reniami voči takýmto ne-
zodpovedným občanom. 
Nie je predsa možné, aby 
sa túlavé psy každý deň 
potulovali od križovatky, 
okolo cementárne, v Hor-
ných Ladcoch a znepríjem-
ňovali život nielen poľov-
níckej verejnosti, ale i sa-
motným občanom. Také-
to upozornenie už zaznelo 
aj v miestnom rozhlase, ale 
žiaľ, nič sa nezmenilo. 
Záverom chceme upozor-
niť občanov, že v tomto ob-
dobí budú letecky kladené 
vakcíny proti besnote lí-
šok. Prosíme všetkých, aby 
sa nedotýkali nájdených 
vakcín. Nie sú pre ľudí ne-
bezpečné, ale ľudský pach, 
ktorý zostane na vakcíne, 
odrádza líšky od ich kon-
zumácie. 
PZ Bukovina má 35 čle-
nov, ktorí obhospodarujú 
poľovný revír o veľkosti 2 
680 hektárov. 

Vladimír Češko, 
poľovný hospodár

Vidieť za nimi kus práce

Z Ladiec je králik šampión

Poľnohospodári bojujú nielen s prírodou

V minulom roku urbárnici a 
členovia Lesného družstva v 
Ladcoch obohatili lesné po-
rasty o 1 000 kusov vysade-
ných stromčekov buka a 400 
kusov smreka. 
Počas roka sa postupne vyťa-
žili stromy napadnuté kôrov-
com, vývraty a polom po sil-
ných vetroch v Bukovine a 
Dielci (507 m3).
Z ďalších prác to bola preriez-
ka v Bukovine, vykášanie v 
Dielci a natieranie stromče-
kov proti ohryzu lesnou zve-
rou. Lesné práce pokračovali 
aj v Kamennej a v ďalších čas-
tiach družstevných lesov. 
Na lesných prácach v roku 
2011 odpracovali takmer 1 
800 hodín. 
Druhou dôležitou prácou, na 
ktorú urbárnici upriamili po-
zornosť, bola výmena strechy 
na urbárskom dome. Demon-
táž a položenie novej kryti-
ny sa konalo za neprerušenej 

Organizácia Slovenského zväzu chovateľov pôsobí v Ladoch už 
55 rokov. Minulý rok sa členovia venovali najmä chovu čisto-
krvných domácich zvierat. V chove králikov sa im mimoriad-
ne darilo. 
Na IV. krajskej výstave mladých králikov Trenčianskeho kra-
ja predstavili celkom 16 králikov z ich chovu. Vystavovali ple-
meno Novozélandský biely a Belgický obor. Chovateľ Vladi-
mír Kalus st. získal za vystavovaných králikov (Belgický obor) 
„Čestnú cenu“ a titul „Šampión výstavy“. Vladimír Kalus ml. 
získal za kolekciu králikov cenu „Krajská víťazná kolekcia 
Trenčianskeho kraja“.

I keď sa za posledných dvadsať rokov veľa zmenilo v nepro-
spech poľnohospodárstva, my, ktorí žijeme na dedine,  sa s 
nevôľou dívame na hazardovanie s pôdou i na to, že zo se-
bestačnosti vo výrobe potravín sme prešli ani nie na 50 % a 
ostatné dovážame. 
I napriek tomu sú to poľnohospodári, ktorí naďalej obrábajú 
polia a poctivou prácou sa snažia vyťažiť z pôdy čo najviac. 
V uplynulom hospodárskom roku im neprialo i počasie 
(bolo málo vlahy). Na Poľnohospodárskom družstve, a.s. 
Košeca – výrobné stredisko Ladce dosiahli tieto výsledky:
- Pšenica ozimná ha honoch Rudinky, Mocovce, U brvna, 
Nad cintorínom celkom na 110 hektároch 4,6 tony na hek-
tári
- Pšenica jarná 23 ha na Rúbanici a Dlhých dieloch 3,7 t
- Cukrová repa – 50 hektárov na Horekončí 55 ton na hektá-
ri a cukornatosť 19,9 %
- Kukurica na siláž v Kračinách – 20 ha, výnos 35 ton siláže
- Kukurica na zrno spolu 65 ha v Dužinách, Za priekopy a v 
Daňových nivách – výnos 8,2 t na jeden ha
- Repka olejná 30 hektárov na Rúbanici, výnos 2,3 t/ha
- Slnečnica ročná na 42 hektároch na honoch Podlučie, Pri 
vŕbe a Za Váhom 2,5 t/ha.
V živočíšnej výrobe chovali kravy bez trhovej produkcie, nie 
na mlieko, ale na odchov mliečnych teliat. Stav dojníc bol 
200 kusov, ktoré sa pásli na Dehetníku a na lúkach v Mráz-
nici. Ostatné lúky v Ladcoch a Tunežiciach sa spásali. 

podľa V. Chovanca, 
vedúceho VS Ladce

prevádzky obchodu AMV. V 
čase od 3. marca do 15. mar-
ca 2011 firma Radoslav Pris-
tach z Mníchovej Lehoty za 10 
871 eur práce vykonala. Urči-
tá časť financií sa vrátila po 
odovzdaní plechu do zberných 
surovín (1 058 eur). 
Ďalšou oblasťou činnosti ur-
bárnikov a členov Lesného 
družstva bol ovocný sad. Lad-
čanom netreba hovoriť, v 
akom stave bol a ešte stále je 
ovocný sad v Horných Lad-
coch, založený Zväzom zá-
hradkárov pred 45 rokmi. 
V priemere deväť osôb sa zú-
častňovalo na vyrezávaní ne-
kvalitného porastu, kríkov, na 
kosení a čistení terénu. Od-
pracovali 1 112 hodín a ďalšie 
stovky, možno tisíce hodín, ich 
čakajú v ďalších rokoch. 

(Zo správy, ktorú poskytol 
predseda organizácie Rudolf 
Hriadel)



Deň otvorených dverí v OUI Ladce
Dňa 29. marca 2012 sa v Odbornom učilišti internátnom v Ladcoch 
konala akcia „Deň otvorených dverí“. 
V tento deň boli sprístupnené záujemcom učebne a dielne na výučbu 
odborného výcviku. Žiaci jednotlivých učebných odborov prezentovali 
svoje pracovné činnosti a výrobky. 
Učebný odbor záhradník predstavil viazanie umelého a suchého materi-
álu na rôzne príležitosti, v učebnom odbore služby a domáce práce pri-
pravili výstavku drobných ručných prác – výšiviek, vankúšov, darčeko-
vých predmetov, plyšových hračiek a tiež výrobkov studenej kuchyne a 
cukroviniek spojených s degustáciou. V učebnom odbore kuchár pred-
viedli žiaci ukážku slávnostného stolovania, prípravu jednoduchých po-
krmov, tiež spojených s degustáciou. 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Prvákov bude 21

Tohoročné školské kolo 20. marca 
t.r. bolo poznačené nižšou účas-
ťou ako po minulé roky. Príčinou 
bola pomerne vysoká chorobnosť 
detí. Celkom sa v I., II. a III. kate-
górii zúčastnilo 21 žiakov. 
Porota za predsedníctva Mgr. Ale-
ny Novákovej vyhodnotila súťaž 
takto (v zátvorke ročník):
I. kategória
1. Kristína Ježová (4.)
2. Patrícia Klobučníková (2.)
3. Daniela Váňová (3.)

II. kategória
1. Michaela Váňová (5.)
2. Ján Jamrich (5.) 

Dňa 8. februára sa zúčastnilo na 
zápise do 1. ročníka Základnej 
školy v Ladcoch 29 nádejných pr-
vákov, absolventov Materskej ško-
ly. Učiteľky s deťmi viedli rozho-
vory, pozorovali ich pri kresle-

Z histórie obce

Terajšiu modernizáciu želez-
nice možno pokladať za jeden 
z historických medzníkov v 
histórii železničnej dopravy. 
Prvou udalosťou bolo samo-
zrejme zavedenie jednokoľaj-
nej dráhy na trase Trenčín – 
Žilina v roku 1883, potom jej 
zdvojkoľajnenie v roku 1909, 
elektrifikácia v roku 1988.

Deväťdesiat rokov uplynulo od vtedy, keď na pokyn československej 
vlády začali v obciach organizovať osvetu. Dňa 9. decembra 1922 za-
ložili aj v Ladcoch „Vzdelávací zväz“. Úlohou zväzu bolo šírenie kul-
túry, osvety a vzdelávania. Zväz bol popri robotníckych spolkoch, 
založených už skôr, rozhodujúcim organizátorom osvety. 
Súčasne sa otvorilo kino, kde sa premietali vtedy ešte nemé filmy. 
Prvým premietačom filmov bol Anton Rohel, pokladníkom Jozef 
Král a uvádzačom Ján Kočišík. Prvé zvukové filmy sa v Ladcoch za-
čali premietať v roku 1934. Kino bolo celé dvadsiate, tridsiate a aj 
ďalšie roky umiestnené na poschodí kantíny (dnes Lahoz).

Dňa 26. 
júna 1942 
bol do funk-
cie vizitáto-
ra a provin-
cionála Mi-

sijnej spoločnosti v Ladcoch 
vymenovaný páter Ján Hu-
tyra. Narodil sa pred sto ro-
kmi, 1. februára 1912 v Jab-
lonove na Spiši. Absolvo-
val kňazský seminár v Spišs-
kej kapitule a potom vstúpil 
do Misijnej spoločnosti sv. 
Vincenta. Jeho prvá misij-
ná činnosť bola vo vysoko-

Testovanie  9 – 2012
Dňa 14. marca t.r. sa uskutočnilo aj v Základnej škole v Lad-
coch celoštátne testovanie deviatakov pod názvom Testovanie 
9 – 2012.
Na testovaní sa zúčastnilo všetkých 16 deviatakov. Žiaci sa pod-
robili testu z jazyka slovenského a z matematiky. Dozor pri testo-
vaní robili učitelia tunajšej školy a externý dozor – dve učiteľky 
zo ZŠ Beluša. Hlavným koordinátorom bola Mgr. Alena Nováko-
vá. Výsledky oznámia elektronicky.

Počas tohto dňa navštívili OUI rodičia a pedagógovia, spolu so žiakmi 
zo základných a špeciálnych základných škôl, ktorí tu majú záujem po-
kračovať v štúdiu. Táto akcia tiež prilákala občanov Ladiec, ktorí, podľa 
ich reakcií, boli prekvapení milým privítaním a kreativitou a zručnos-
ťou pedagógov a žiakov. 

Mgr. M. Sňahničan

III. kategória 
1. Júlia Jamrichová (8.)

Próza
I. kategória
1. Nina Melicherová (3.)
2. Daniela Dolinková (2.)
3. T.S. Zakay (4.)

II. kategória
1. Vanesa Čuríková (6.)
2. Vladimíra Kvasnicová (6.)
3. Paulína Lyščáková (5.)

III. kategória
1. Romana Tvrdá (8.)
2. Tatiana Koštialiková (9.)

ní a preverovali vedomosti získa-
né v Materskej škole. Na základe 
výsledkov bolo zapísaných 21 detí, 
ôsmym po dohode s rodičmi ude-
lili odklad od povinnej školskej 
dochádzky.

Storočná stanica

Vzdelávací zväz a kino

100 rokov od narodenia Jána Hutyru

Do historických udalostí Že-
lezničnej stanice v Ladcoch 
sa zaraďuje jej zriadenie v 
roku 1912 – teda pred 100 ro-
kmi. Dovtedy bola iba zastáv-
kou a nákladišťom vozňo-
vých zásielok z cementárne. 
Tu nakladali sudy a vrecia s 
cementom, účtovať však cho-
dili do Beluše. 
V roku 1912 zriadili kance-
lárie a čakáreň, prebudovali 
koľajište. Práce prerušila prvá 
svetová vojna a pokračova-
lo sa až v roku 1919. Pred-
nostom stanice vtedy bol Ru-
dolf Lukovínyi, ktorý bol veľ-
mi činný aj v obci – v osve-
te, v rodičovskom združení a 
v obecnom zastupiteľstve.

školskom internáte Svora-
dov v Bratislave. Do pamä-
ti Ladčanov sa zapísal v boji 
o záchranu životov rukojem-
níkov, ktorých fašisti v Lad-
coch zavraždili. 
Po zrušení kláštora ho nie-
koľkokrát väznili. Po prepus-
tení organizoval cirkevný ži-
vot na Slovensku i na Mora-
ve. Zomrel 20. februára 1978 
v Brne, kde je aj pochovaný. 
Od roku 1942 bol páter Ján 
Hutyra aj direktorom Spo-
ločnosti dcér kresťanskej lás-
ky na Slovensku.
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Futbal už na plné obrátky 18. marca 2012 rybári hodnotili

Zimná príprava 2012

Jar 2012

Turnaje žiakov

Rozpis majstrovských zápasov na jar 2012

Počas zimnej prípravy odohralo 
družstvo dospelých 9 z 10 pláno-
vaných prípravných zápasov, všet-
ky na umelej tráve v Trenčíne, No-
vom Meste nad Váhom, Dubnici a 
Novákoch. Jedno stretnutie bolo 
zrušené.
Bilancia prípravných zápasov je 4 
víťazstvá, 1 remíza a 4 prehry pri 
skóre 21 : 21. Do listiny strelcov sa 
zapísalo 7 hráčov. Najlepším strel-
com bol Eliaš s 8 gólmi, 6 gólov 
dal E. Mražík, 3 góly Martinka a 
po 1 pridali F. Váň, Kučera, Ma-
chala a Melicher. 
Káder mužstva: Jakub Machala, 

Vstup do jarnej časti našim futba-
listom vyšiel. V prvom zápase na 
pôde Zemianskych Kostolian vy-
bojovali napriek tomu, že 43 min-
út hrali len desiati, cenné 3 body 
za víťazstvo 1 : 2.

Komisia mládeže ObFZ Pov. Bys-
trica pripravila počas zimnej 
prestávky, tak ako pred rokom, 
3 halové turnaje starších žiakov. 
Prvý sa konal v sobotu 25. febru-
ára v Púchove a naši žiaci sa stali 
víťazmi, keď po remízach vo štvr-
ťfinále i vo finále boli úspešnejší 
v premieňaní pokutových kopov. 
Zásluhu na tom mal ich brankár 
Samuel Pravda, ktorý bol vyhlá-
sený za najlepšieho brankára tur-

Budúce číslo Ladeckých 
zvestí

Plán turistiky na 
rok 2012

Jozef  Janke, Alexander Homér, 
Miroslav Mikuška, Kristián Mra-
žík, Jozef Váň, Erik Mražík, Jaro-
slav Kušík, Peter Martinka, Miro-
slav Adamička, Peter Jakuš, Ma-
tej Eliáš, Eduard Pagáč, Jozef Pa-
gáč, Tomáš Koštialik, Erik Kučera, 
Pavol Bonan, Dominik Porubčan, 
František Váň, Martin Makas a Ja-
kub Melicher. 
Cieľ mužstva je v prvom rade zá-
chrana, ale v prípade zopakovania 
výkonov z uplynulej jari nereálne 
nie je ani umiestnenie v strede ta-
buľky.

V domácej premiére bolo dôleži-
té potvrdiť body získané vonku a 
zvíťaziť. To sa chlapcom po víťaz-
stve 1 : 0 podarilo. Gól zazname-
nal v 18 min. Martinka. 

naja. Druhý z turnajov bol o týž-
deň neskôr v Dubnici a naši žiaci 
skončili v konkurencii 7 mužstiev 
na 3. mieste, keď prehrali s Doma-
nižou a Dubnicou zhodne 0 : 1. 
Brankár Samuel Pravda bol aj na 
tomto turnaji - i napriek tomu, že 
nebol vyhlásený najlepším bran-
károm turnaja - oporou družstva 
a podľa vyjadrenia zúčastnených, 
najlepším. 

Ing. F. Gach

Tretie číslo LZ vyjde 8. júna 2012. 
Nosným článkom budú oslavy 540. 
výročia prvej písomnej známej zmien-
ky o obci Ladce a 615. výročia zmien-
ky o Tunežiciach. 
V tomto čísle osobitnú pozornosť ve-
nujeme aj stavu modernizácie železni-
ce najmä v regióne Ladiec. Obsah čís-
la doplnia články v pravidelných rub-
rikách, na ktoré ste si už zvykli.

Obvodná organizácia SRZ č. 3 
pozýva rybárov a ostatných ob-
čanov na 
preteky v love rýb udicou, 
ktoré organizátori pripravili 
pre deti na štrkovisku Ilava 1. 
mája 2012 o 08:00 hod. 
pre dospelých – štrkovisko Ila-
va 13. mája od 07:00 hod. 

Predseda Slovenského zvä-
zu technických športov v 
Ladcoch Ing. Jozef Remo 
nám poslal plán turistic-
kých zájazdov na rok 2012. 
Termíny sa budú počas 
roka spresňovať. 
máj 2012 – Súľovské skaly
jún 2012 – Veľká Fatra – 
Tlstá
júl 2012 – Malá Fatra – 
Minčol
august – Šíp – Chočské po-
horie
september – Belánske Ta-
try
október – ukončenie sezó-
ny

Stolní tenisti pred ukončením súťaže
Ladčianske družstvá stolného tenisu odohrali doteraz v súťaži Sates ligy doved-
na 1 320 zápasov jednotlivcov a štvorhier. Z toho „A“ družstvo 520, „B“ družstvo 
400 a rovnako 400 aj „C“ družstvo. 
Po uzávierke tohto čísla Ladeckých zvestí odohrajú ešte v 4. lige 64 dvojhier a 8 
štvorhier a v 5. lige 16 dvojhier a 2 štvorhry. Družstvo „C“ siedmu ligu už skon-
čilo. 
Prognózy na umiestnenie na konci súťaže sú dobré. Céčko skončilo štvrté. Po-
dobne sa pravdepodobne umiestni aj „A“ družstvo v štvrtej lige. „B“ družstvo 
skončí v druhej polovici tabuľky 5. ligy. 
K stolnému tenisu sa podrobnejšie vrátime v júnovom čísle Ladeckých zvestí.

Dňa 18. marca sa v Dome kultúry v Ilave zišli rybári z viac ako 300 
– člennej Obvodnej organizácie SRZ č. 3 v Ilave. Zhodnotili rok 
2011 – ich činnosť, finančné hospodárenie a ďalšie otázky, ktoré sa 
týkajú tejto organizácie. Prečítajte si fakty o tejto úspešnej organi-
zácii tak, ako nám ich poskytol predseda Libor Kvasnica.
V období roku 2011 tvorilo 
členskú základňu Obvodnej 
organizácie č. 3 Ilava 315 čle-
nov, z toho 11 mládežníkov a 2 
ženy. Vydaných bolo 136 zvä-
zových povolení, 111 povole-
ní na domáce vody kaprové, 
57 povolení na domáce vody 
kaprové so zľavou, 62 povole-
ní na vody pstruhové. Pre deti 
do 6 rokov bolo zdarma vyda-
ných 8 povolení. Pre deti od 6 
do 15 rokov bolo vydaných 19 
povolení na vody kaprové zvä-
zové a 32 povolení na domáce 
vody kaprové. 
Činnosť organizácie riadil se-
demčlenný výbor v zložení: 
Libor Kvasnica – predseda, 
Ladislav Novosád – podpred-
seda, Ing. Jozef Šedík – tajom-
ník, Opát Anton – hospodár, 
p. Trenčan Peter – práca s mlá-
dežou. Pán Trenčan bol koop-
tovaný do výboru namiesto p. 

Petreka Štefana, ktorému neú-
časťou šiestich po sebe idúcich 
mesiacov zanikol mandát čle-
na výboru. Mgr. Kurus Jozef 
ako kultúrny referent a p. Išt-
vánik Bohumil – mal na sta-
rosti brigádnickú činnosť. 
Vlaňajší rok bol z hľadiska 
podmienok na rybolov priaz-
nivý, čo potvrdzujú aj výsled-
ky v množstve ulovených rýb 
ako i v množstve kapitálnych 
úlovkov. Z prehľadu hospo-
dára Obv. org. Ilava sa dozve-
dáme, že naši členovia ulovi-
li na revíroch MsO Dubnica 
nad Váhom len kapra 2 694 ks 
o váhe 5 574 kg, z toho na štr-
kovisku v Ilave 1 306 ks o váhe 
2 336 kg. Celkom sme ulovi-
li na našich revíroch 3 262 ks 
rýb o celkovej váhe 6 096 kg, 
čo predstavuje priemerný úlo-
vok 19,3 kg na člena.


