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V živote ladčianskeho kaštieľa sme 
zaznamenali viaceré etapy, ktoré po-
tešili, ale aj také, ktoré zarmútili. Pes-
trá výmena majiteľov od zakladateľa 
Motešického  až po dnešok sa priči-
nila o prístavby, opravy, skrášlenia i 
o devastáciu a nevhodné zásahy do 
barokovej podstaty stavby. Na prí-
jemnom online stretnutí v piatok 21. 
mája t.r. sa súčasní majitelia a účastní-
ci oboznámili s budúcou rekonštruk-
ciou a využitím časti kaštieľa. 
Druhá polovica mája znamenala aj 
koniec improvizovaného vyučova-
nia, ktoré počas Covidu 19 svedčilo 
o vynaliezavosti pedagógov, ale ne-
mohlo úplne nahradiť vyučovanie v 
priamom styku učiteľa s kolektívom 
žiakov. 
V tomto čísle Ladeckých zvestí píše-
me aj o tom, ako naši poľnohospodári 
v ladčianskom a tunežickom chotári 
položili základy budúcej úrody. 
Aj v čase protiepidemických opatrení 
Skalné sanktuárium na Butkove žilo 
najmä individuálnymi návštevami ve-

riacich i zvedavých turistov. V sobotu 
22. mája bol areál na Butkove sved-
kom slávnostnej omše a požehnania 
novej sochy sv. Jozefa. Aj o tom sa do-
čítate v tomto čísle Ladeckých zvestí.
Organizácie a združenia stále čakajú 
na lepšie časy. Futbalisti absolvovali 
prípravné stretnutia, ostatné organi-
zácie sa pripravujú na časy bez ob-
medzení. 
Zvykli sme si na protiepidemické opa-
trenia – nosenie rúšok, zákaz zhroma-
žďovania, dodržiavanie karantény a 
ďalšie. V testovaní, teda v základnej, 
východiskovej akcii sa naša obec stala 
strediskom pre domácich aj cudzích 
záujemcov. Testovanie prebiehalo v 
Dome kultúry cez mnohé dni za po-
moci pracovníkov obecného úradu, 
ktorí pripravili podmienky pre kolek-
tívy zdravotníkov na testovanie. Prvé 
mesiace tohto roka sme zažili postup 
horšej stránky Covid-u a žiaľ sme za-
znamenali aj úmrtia niektorých na-
šich občanov. Smútime za nimi, ale 
zároveň to chápeme ako memento, 

že epidémia tu stále hrozí a nemôže-
me ju podceňovať. 
I napriek tomu sme optimisti a verí-
me, že sa náš život čoskoro dostane 
do normálnych koľají. 
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Život  v  obci

Poslanci obecného zastupiteľstva v apríli

Mária Staňová
Simona Podstránská

Eliška Borecká

Vítame medzi nami novona-
rodené deti a želáme im zdra-
vie a šťastné detstvo. Rodičom 

blahoželáme. 

Jaroslav Bielik (73)
Juraj Letko (67)

Spolu s pozostalými smútime nad 
stratou ich najbližších. 

80 rokov
Ján Vedej (august)

Margita Zacková (august)

85 rokov
Anna Sopilnýková (august)

Jubilantom prajeme zdravie a 
šťastné roky ďalšieho života.

Z matriky 
obce

Narodené deti

Opustili nás

Jubileá

Dňa 15. apríla t.r. sa v zasadacej miestnosti obecného úradu na zasadaní 
zišli starosta a poslanci v plnom počte.
Po oficiálnych bodoch ro-
kovania podala informáciu 
o vykonaných kontrolách 
hlavná kontrolórka obce 
Ing. Monika Prekopová. Po-
slanci informáciu za obdo-
bie marec-apríl 2021 vzali 
na vedomie. 
Potom predložila na schvá-
lenie úpravu rozpočtu 
č. 2 na rok 2021 ekonómka 
obecného úradu Ing. Ale-
na Černotová:  navýšenie 
o 55 990 eur a výdaj na údrž-
bu komunikácií o 25 990 
eur a údržbu ihrísk o sumu 
30 000 eur. 
Potom sa zasadanie zao-
beralo informáciou zo za-
sadania Komisie na ochra-
nu verejného záujmu pri 
výkone verejnej funkcie, 
ktorú podala jej predsed-
kyňa Mgr. Beata Kolenová. 
Obecnému úradu Ladce 
doručili oznámenie funk-
cií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov 
podľa Ústavného zákona 
č. 357/2004 od Ing. Jarosla-
va Koyša, Ing. Mgr. Moniky 
Prekopovej, Mgr. Bronislavy 
Majtánovej, Aleny Hudáko-
vej a Renáty Mikuškovej. 
Ďalej sa poslanci zaobera-
li otázkou starého Domu 
smútku. Záujem o jeho 
prenájom prejavila spoloč-

Spomienka na oslobodenie našej obce
Deň pred 76. výročím oslobodenia našej obce, sme spolu s mojím zástupcom Dominikom Koštialikom položili vence k Pomníku 
padlých hrdinov II. svetovej vojny. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa celý slávnostný akt uskutočnil bez širokej 
verejnosti, po zaznení slovenskej hymny v miestnom rozhlase. 
Napriek skromne zorganizovanej spomienkovej slávnosti bolo naším cieľom pripomenúť si významné míľniky II. svetovej vojny 
v našej histórii. Nechceme, aby sa zabudlo na 12. apríl 1945, kedy bolo vypálených 34 domov v Horných Ladcoch a následne 
na 16. apríl, kedy bolo nemeckými vojakmi na nádvorí Ladeckej cementárne zastrelených 19 našich spoluobčanov. Najmladší 
občan mal len 16 rokov, najstarší 56. Zostalo po nich 11 vdov a 11 sirôt. 
Ten príjemnejší dátum bol 30. apríl 1945, ktorý dodnes oslavujeme ako Deň oslobodenia Ladiec. Bol to koniec útrap vojny a 
začiatok obdobia mieru. Obdobia, kedy vyrástli mnohé deti, ktoré dnes nepoznajú hrôzy vojny. No postupom času prichádza 
aj akási ľahostajnosť a zábudlivosť. Mnohé veci sa dnes prekrývajú, prekrúcajú. Preto by sme nemali zabudnúť na starú známu 
pravdu, ktorá hovorí, že národ, ktorý zabudne na svoju históriu, si ju bude musieť prežiť ešte raz. 
Bol by som rád, keby sme nezabúdali a naučili sa rozlišovať pravdu od poloprávd. 

Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Podklady k správam 
o zasadaní obecného 
zastupiteľstva tvoria 
zápisnice z týchto roko-
vaní (zapisovateľka Ľu-
bica Šedíková, referentka 
obecného úradu).

nosť Fermil s.r.o., Záhradná 
ulica 142, Ladce – konateľ 
spoločnosti Milan Ferenc. 
Zastupiteľstvo prenájom 
menovanej firme schválilo 
za mesačné nájomné 125 
eur. 
Potom schválili nájom za 
časť pozemku KNC 1171 
k.ú. Ladce pre Milana Paje-
ra a manželku Ing. Andreu 
Pajerovú, obaja bytom Lad-
ce, Ulica Janka Kráľa 464. Pri 
tomto bytovom dome je aj 
dotyčný pozemok. 

Schválenie nájmu časti 
pozemku KNC 112/1 k.ú. 
Ladce
Starosta obce informoval 
poslancov, že spoločnosť 
KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 
56, Bratislava, žiada obec-
né zastupiteľstvo v Lad-
coch o schválenie prená-
jmu pozemku pri kotolni v 
Ladcoch z dôvodu rekon-
štrukcie a budovania no-
vej technológie plynovej 
kotolne. Jedná sa o časť 
pozemku KNC 112/1 o vý-
mere 30 m2.
Poslanci navrhli schválenie 
uvedenej časti pozemku 
odložiť z dôvodu predlože-
nia hlukovej štúdie na stav-
bu rekonštrukcie plynovej 
kotolne v Ladcoch. 

Na záver v bode Pripom-
ienky a návrhy vystúpili:
Ing. Ján Abrahámovský, 
Ph.D., poslanec, sa infor-
moval ohľadom opravy 
zvodidiel pri p. Tomíkovi, 
odvedenie dažďovej vody 
od rodinného domu p. Pil-
ného, odstránenie navoze-
ného odpadu v areáli druž-
stva v Tunežiciach, žiada 
premaľovanie priechodov 
pre chodcov,
Peter Chovanec, poslanec, 
upozornil na skládky od-
padu okolo Váhu, navrhuje 
umiestniť kamery,
Iveta Laskovičová, poslan-
kyňa, upozornila na nepori-
adok pri kríži v Tunežiciach 
smerom k lomu, spýtala sa 
na stavanie mája v Tuneži-
ciach,
Mgr. Beata Kolenová, po-
slankyňa, žiada obnoviť 
parkovacie čiary na sídlisku 
Záhradná.
Starosta obce informoval 
poslancov, že v apríli sa za-
čne s frézovaním hlavnej 
cesty od KD Ladce do Tune-
žíc po kanalizácii po pravej 
strane cesty. 
Jozef Suchár, občan, sa 
informoval o dopravnom 
značení a o znížení rýchlos-
ti jazdy motorových vozi-
diel v Horných Ladcoch.
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Májové zasadanie obecného zastupiteľstva

Ďalšia etapa modernizácie verejného osvetlenia

Po oficiálnych úvodných bodoch za-
sadania sa poslanci zaoberali nájmom 
pozemku pre obyvateľov Milana Pa-
jera a Andreu Pajerovú pri bytovom 
dome číslo 464 Ladce, ktorý slúži ako 
prídomová záhrada. Nájom schválili za 
cenu 0,10 eur/rok za m2.
Potom obecné zastupiteľstvo schváli-
lo odpredaj traktora Zetor v majetku 
obce pre pokročilú opotrebovanosť. 
Podľa odhadu znalca najnižšia cena sa 
určuje 2 000 eur. 
V ďalšom bode si poslanci vypočuli re-
ferentku obecného úradu Mgr. Lenku 
Kalusovú, ktorá ich oboznámila s úpra-
vou Prevádzkového poriadku zberné-
ho dvora. K úprave došlo pre rekon-
štrukciu dvora. Zberný dvor sa teda 
skladá zo spevnenej plochy, štrkovej 
plochy, oplotenia areálu, obytného 
kontajnera, cestnej váhy, kontajnerov 
slúžiacich na uskladnenie odpadu, 
plechového prístrešku a vstupnej brá-

Tak, ako sme písali v 1. čísle Ladeckých zvestí 
v tomto roku, pokračujeme s 2. etapou rekon-
štrukcie verejného osvetlenia v časti „bytovky“.

Rekonštrukcia zasiahla najmä Záhradnú a Cementársku 
ulicu. Tieto časti našej obce boli aj v nedávnej minulos-
ti miestami rozkopávkových prác, či už pri dobudovávaní 
kanalizácie a vodovodu alebo pri opravách teplovodných 
rozvodov. Častokrát sa stalo, že pri týchto prácach boli po-
škodené prívodné káble do stĺpov verejného osvetlenia a 
práve tie v poslednej dobe spôsobovali časté poruchy a vý-
padky verejného osvetlenia. Napriek snahe nášho technika 
bola spoľahlivosť fungovania osvetlenia nízka a preto bolo 
potrebné zamerať sa na opravu osvetlenia práve v tejto čas-
ti obce. 
Nie je to len poruchovosť osvetlenia, ktorá nás vedie k 
tomu, aby sme menili staré svetelné body za nové, úspor-
nejšie, s možnosťou ich riadenia a sledovania spotreby. Ve-
rejné osvetlenie v obci je – nebudeme si klamať – zastarané 
a tiež energeticky náročné. 
Súčasťou modernizácie verejného osvetlenia je výmena a 
doplnenie svetelných bodov, výmena nadzemnej kabeláže, 
ale aj kabeláže v zemi, demontáž starých svietidiel a stĺpov. 
II. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia je financovaná 
z rozpočtu obce, kde bolo na tieto práce vyčlenených a po-
slancami schválených 100 000 eur. Práce sa týkajú dokon-
čenia verejného osvetlenia v Tunežiciach a v Ladcoch na uli-
ciach Záhradná a Cementárska. Táto rekonštrukcia pomôže 
zvýšiť bezpečnosť v obci a zároveň zníži finančné náklady, 
ktoré prevádzka osvetlenia vyžaduje.           Ing. Jaroslav Koyš

Starosta obce a 7 poslancov obecného zastupiteľstva v Ladcoch absolvovalo verejné zasadanie za-
stupiteľstva 20. mája 2021. 

Život  v  obci

ny. Do prevádzkového poriadku boli 
dopracované nové komodity odpa-
dov: drvený odpad, objemný odpad, 
šatstvo. 
Potom poslanci schválili VZN č. 1/2021 
o prideľovaní bytov a podmienkach 
nájmu bytov v nájomnom dome v 
obci Ladce. Návrh predložil Peter Cho-
vanec, predseda komisie sociálno-by-
tovej a zdravotnej (v tomto čísle La-
deckých zvestí píšeme vo zvláštnom 
článku). 
Poslanci neschválili žiadosť PK Metro-
stav a.s. Žilina o zníženie dane z ne-
hnuteľností. 
Zasadanie sa ďalej zaoberalo žiados-
ťou Občianskeho združenia Jarila Be-
luša o pridelenie do nájmu pozemku 
v priestore chata Muflonka. Priestor 
bude slúžiť na umiestnenie diela z 
drôtu predstavujúci Poslednú večeru. 
Dielo budú autori zhotovovať postup-
ne 7 rokov. Poslanci nájom schválili. 

V ostatnom bode programu mali po-
slanci pripomienky a návrhy: Ing. Pe-
ter Bračík sa spýtal na čistenie potoka 
medzi p. Daňovou a p. Hudecom, 
Vladimír Chovanec – osadenie tabule 
s označením Kukučínova ulica,
Iveta Laskovičová – kosenie cintorína 
v Tunežiciach.
Starosta obce informoval poslancov o 
akciách.
Otváracia konferencia grantového 
projektu „Kaštieľ Ladce“, ktorá sa usku-
toční 21.05.2021 so začiatkom o 14:00 
hodine online a o 16:00 hodine sláv-
nostné položenie základného kame-
ňa rekonštrukcie západného krídla 
kaštieľa. 
Rekonštrukcia ulice Ľ. Podjavorinskej v 
Tunežiciach.
Projekt rekonštrukcie miestnej komu-
nikácie s cyklotrasou pri Materskej 
škole v Ladcoch.
Rekonštrukcia Záhradnej ulice.

Foto: Mgr. Miroslav Lipták

Foto: Mgr. Miroslav Lipták
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Prvé 
aktivity SZZP

Rad svätého Floriána pre F. Meliša

Podmienky prideľovania bytov

Život  v  obci

Činnosť ZO v tomto roku 
je z dôvodu pandémie 
Covid 19 značne obmed-
zená a prispôsobuje sa 
príkazom a nariadeniam 
krízového štábu zdravot-
níctva v rámci celého Slo-
venska. 
Svoju činnosť zameriava-
me na družobnú činnosť s 
tradičnými organizáciami 
nášho regiónu. 
Dňa 19.6.2021 sa 10 členov 
zúčastnilo zájazdu na ter-
málne kúpalisko do Dunaj-
skej Stredy, ktorý sme uspo-
riadali spolu so ZO SZZP v 
Púchove. Od 17.7.2021 do 
24.7.2021 sa 24 našich čle-
nov zúčastní rekondičného 
pobytu v hoteli „Vyšehrad“ 
v Turčianskych Tepliciach. 
V tomto roku sa mal usku-
točniť XI. ročník Športových 
hier zdravotne postihnu-
tých detí, mládeže a dospe-
lých. Z dôvodu pretrvávaj-
úcich obmedzení MZ kvôli 
pandémii Covid 19 sme sa 
dohodli s OR Ilava, že ŠH 
presunieme na rok 2022, 
nakoľko ide o väčší počet 
účastníkov z družobných 
organizácií z okresov Ilava a 
Púchov. Organizačné opa-
trenia na prípravu si vyža-
dujú väčší čas, predpokladá 
sa účasť cca 200 členov ZO 
SZZP a hostí. 
Dňa 29.7.2021 OR Ilava 
a ZO Košecké Podhradie 
plánuje organizovať podľa 
kľúča účastníkov streľbu zo 
vzduchovky a posedenie 
pri guláši pre 50 členov ZO 
SZZP. Za našu organizáciu 
sa zúčastní 5 členov. 
ZO SZZP v Novej Dubnici 
usporiada posedenie pri 
guláši, dňa 2.9.2021 o 15:00 
hod. 
Dúfajme, že podmien-
ky pandémie sa zlepšia a 
umožnia viac stretnutí dru-
žobných organizácií SZZP. 

Milan Rafaj, predseda ZO

Peter Chovanec, poslanec 
OZ informoval 20. mája t.r. 
zasadanie OZ o prideľovaní 
bytov a podmienkach ná-
jmu bytov. S účinnosťou od 
1.1.2021 sa novelizoval zá-
kon č. 443/2010 Z. z. o dotá-
ciách na rozvoj bývania a o 
sociálnom bývaní, v ktorom 
sa pozmenili podmienky 
prideľovania nájomných 
bytov, ktoré boli postavené 
s podporou Štátneho fon-
du rozvoja bývania.
a) V § 22 sa upravili pod-
mienky a rozsah poskyto-
vania sociálneho bývania 
v byte: rozšíril sa okruh 

Náš dlhoročný funkcionár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Franti-
šek Meliš bol navrhnutý ÚzO DPO v Ilave a následne vyznamenaný 
na stretnutí v Bratislave, 22.6.2021, Radom sv. Floriána. Je to vý-
znamné ocenenie pre neho osobne a aj pre dobrovoľných hasičov 
v Ladcoch za dlhoročnú poctivú prácu a výborné výsledky. Z celé-
ho srdca mu gratulujeme a ďakujeme za odvedenú nezištnú prácu.

oprávnených fyzických 
osôb, ktorým sa môže taký-
to byt prenajať 
- oprávnenou osobou 
podľa novely zákona je aj 
osoba, ktorá bude žiť v byte 
sama a má príjem do výšky 
štvornásobku životného 
minima
- osoba, ktorá nepresiah-
la vek 30 rokov a ktorej sa 
skončilo poskytovanie pes-
túnskej starostlivosti alebo 
starostlivosti v zariadení
- osoba, ktorej sa poskytuje 
bývanie z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa
b) V § 12 sa upravili pod-

mienky opakovaného 
uzatvorenia nájomnej 
zmluvy – zvýšila sa hranica 
maximálneho mesačného 
príjmu domácnosti
- pri opakovanom uzatvo-
rení nájomnej zmluvy sa 
zvyšuje maximálny príjem 
domácnosti z 3,5-násobku 
životného minima na 4-ná-
sobok životného minima a 
v osobitných prípadoch zo 
4,5 násobku životného mi-
nima na 5-násobok život-
ného minima.
Tieto zmeny boli zapra-
cované do VZN, ktoré sa v 
ostatných bodoch nemení.
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Poľnohospodári načas
a kvalitne

Testovanie v Ladcoch Nové názvy ulíc
v Horných Ladcoch

Život  v  obci

Podľa týchto údajov zasiali:
Pšenicu ozimnú v Dužinách, 
Kračínoch, v Rudinkách, 
Rúbanici, U Brvna, Pri elek-
trárni. Celom 140 hektárov.
Raž ozimná – v Doline, Da-
ňových nivách, Dlhých die-
loch: dovedna 26 hektárov.
Hrach siaty – na Horekončí, 
Za poštou: spolu 50 hektá-
rov.
Slnečnica voľná – Za prieko-
py, Záhumnie, Medzi rame-
ná: celkom 19 hektárov.
Repka ozimná – Mocovce: 
15 hektárov.
Zaujímalo nás, aká bude 
ďalšia cesta budúcej rast-

O priebeh testovania sa starali skupiny pracovníkov zlo-
žené z príslušníkov armády SR, profesionálnych i dob-
rovoľných pracovníkov zdravotníctva, DHZ a ďalších 
ochotných dobrovoľných občanov.
Testovanie v Ladcoch využilo značné množstvo Ladča-
nov i cudzích návštevníkov. Zásluhu na dobrej úrovni 
testovania mal Obecný úrad v Ladcoch a niektorí jeho 
pracovníci, ktorí na každý odberný deň pripravovali dob-
ré podmienky v Dome kultúry – v stredisku testovania. 
Ochotu a obetavosť všetkých, ktorí testovanie vykonáva-
li, treba vysoko hodnotiť a poďakovať sa im. 
V ďalšej etape boja proti Covid 19 sme vstúpili do obdo-
bia očkovania, ktoré organizuje zdravotníctvo. 
Trenčiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie 
podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac 
ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu Covid 19 majú zá-
ujem. V tejto súvislosti zriadil dve veľkokapacitné krajské 
vakcinačné centrá v Trenčíne na výstavisku Expo Center 
a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpečovalo 
vakcináciu obyvateľov, ktorí sú na očkovanie prihlásení 
cez objednávací systém Národného centra zdravotníc-
kych informácií.
Občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemohli sa dosta-
viť na očkovanie do vakcinačného centra, zaočkovali v 
domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej očko-
vacej služby, ktorú zabezpečovali všetky tri nemocnice 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP 
Považská Bystrica a NsP Myjava. 

Naša obec sa zriadením strediska antigénového tes-
tovania zaslúžila o odhaľovanie epidémie Covid 19 
(viď priložená tabuľka, ktorú pripravila Ľubica Šedí-
ková).

Dátum
21.-23.1.2021

5.-6.2.2021

12.2.2021

19.2.2021

26.2.2021

5.3.2021

12.3.2021

19.3.2021

26.3.2021

1.4.2021

9.4.2021

16.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

7.5.2021

1338

1287

867

949

982

948

920

911

879

878

842

893

729

657

602

2

14

9

7

8

7

8

7

1

0

7

4

4

0

2

1177/2

829/9

582/8

682/7

635/4

675/6

664/5

689/6

647/1

674/0

637/3

680/2

553/4

510/0

439/1

161/0

458/5

285/1

267/0

347/4

273/1

256/3

222/1

232/0

204/0

205/4

213/2

176/0

147/0

163/1

Počet
testovaných

Počet
pozitívnych 

Počet Ladce/
pozitívni

Z inej obce/
pozitívni

Register adries je evidencia domov a ostatných sta-
vieb v obci, ktorým bolo pridelené súpisné a orientač-
né číslo a evidencia názvov ulíc v obci. V prvej etape 
boli odstránené nezrovnalosti v číslovaní v časti Tune-
žice. Bola prečíslovaná celá časť Tunežice. Ďalej budú 
postupne odstránené nezrovnalosti v číslovaní v obci 
Ladce. V tejto etape pokračujeme časťou „Horné Lad-
ce“.
V obci Ladce bude domu (stavbe) zmenené iba ori-
entačné číslo (teda číslo, ktoré je v adrese za lomkou, 
napr. 000/XXX. Súpisné číslo sa nemení, zostáva to, čo 
mal dom (stavba) pridelené a bude upravený názov 
ulice na správny tvar v súlade s usmernením Jazyko-
vedného ústavu SR. V súlade s Registrom adries v časti 
„Horné Ladce“ vzniknú ďalšie nové názvy ulíc okrem 
Ulice Janka Kráľa. Názov Ulica Janka Kráľa zostane 
zachovaný a bude do „hlavná ulica“ prechádzajúca 
cez Horné Ladce, teda domom stojacim po jej ľavej a 
pravej strane zostane v adrese tento názov ulice. Kaž-
dé odbočenie z tejto „hlavnej ulice“ bude mať určený 
nový názov  v súlade s platným VZN obce. Vzniknú 
tak tieto nové ulice: Podhorská ulica, Pod skalkou, Pod 
hájom, Lúčkovská ulica, Pod rotbánom a Kopanice.

Po obetavej práci – ako sme u poľnohospodárov 
zvyknutí – nám poskytol údaje o založení úrody v 
chotári Ladce – Tunežice pracovník Poľnohospodár-
skeho družstva Košeca, a.s. Vladimír Chovanec. 

Obec Ladce v súlade s nariadením Ministerstva 
vnútra SR musí odstrániť nezrovnalosti v Registri 
adries. 

linnej výroby – produktov, 
ktoré sa zoberú z horeme-
novaných parciel.
Produkcia pšenice ozimnej, 
hrachu siateho, slnečnice 
voľnej a repky ozimnej sa 
odpredá potravinárskym 
organizáciám. 
Raž ozimnú predajú do ply-
novej stanice Horovce. 
Produkcia tráv z lúk sa pou-
žije na výrobu sena a potom 
pre vlastný dobytok. 
Ustajňovacie priestory na 
farme Ladce sa využívajú na 
čo boli postavené: chovajú 
tu mladý dobytok v počte 
50 kusov.
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274 rokov stojí ladčiansky kaštieľ
Ladčiansk y k ašt ie ľ

Imrich Motešický s manželkou Judi-
tou, rodenou Tolvay dali v rokoch 1741 
– 1747 v Ladcoch postaviť kaštieľ v ba-
rokovom slohu. 
20. júla 1760 požehnali kostolík, ktorý 
dala postaviť Judita Motešická pri kaš-
tieli v rokokovom slohu zasvätený sv. 
Valentínovi.
Pre kaštieľ mal v 18. storočí najväčší vý-
znam Jozef Motešický, ktorý ho dal do-
stavať a zmodernizovať. Jeho syn Ka-
rol Motešický trvale býval v Ladcoch, 
zveľadil lesy a poľnohospodárstvo. Mal 
sedem detí – ani jedno však v kaštieli 
nebývalo. 

Keď Karol Motešický zomrel (1878), 
kaštieľ i celý majetok predali. 
Novým majiteľom sa stal barón Popper 
z Bytče a Orlového. Kúpil ho spolu s 
majetkom za 500 000 zlatých pre svoju 
dcéru Jeanettu ako veno, keď sa vyda-
la za Adolfa Schenka von Lédecz.
Kaď Adolf Schenk v roku 1895 spá-
chal samovraždu, jeho manželka i na-
ďalej bývala v kaštieli a vydala sa za 
grófa Puttkamera. Poľnohospodársky 
majetok predala v roku 1896 grófovi 
Degenfeldovi, cementáreň a kaštieľ si 
však ponechala.
Keď grófka v roku 1917 zomrela, jej 

dedičmi sa stali dve deti Herman a Va-
léria.
V tomto období nasledovali ďalšie 
zmeny. Cementáreň kúpila Žilinská 
spoločnosť na dorábanie dreva a váp-
na. Lesy, poľnohospodárske majetky a 
kaštieľ kúpil JUDr. Richard Neumann. 
Kaštieľ na sklonku prvej svetovej voj-
ny vlastnila spoločnosť pre dorábanie 
vápna a dreva.
V roku 1924 kúpil kaštieľ rád Milosrd-
ných sestier sv. Vincenta z Pauly a v 
roku 1925 zriadili kláštor, ktorý sa stal 
strediskom širokej činnosti rádu na ce-
lom Slovensku. Kláštor bol zrušený v 
roku 1950.
Do budovy kaštieľa sa potom nasťa-
hovali učni a zamestnanci strojárskych 
závodov z Dubnice nad Váhom.
Ďalej kláštor slúžil ako kasárne pre vo-
jenský útvar Ministerstva vnútra, kto-
rého príslušníci strážili závody v Dub-
nici nad Váhom. 
V roku 1966 prevzalo správu kaštieľa 
školstvo a zriadili v ňom Osobitnú uč-
ňovskú školu internátnu. Za pôsobe-
nia tejto školy sa vykonali vnútorné 
úpravy a výmena strechy. V rokoch 
1977 – 1978 Pamiatkostav Žilina upra-
vil vonkajšie fasády. 
V roku 2007 škola kaštieľ opustila a 
zodpovednosť za budovu prevzal pô-
vodný majiteľ: rád Milosrdných sestier 
sv. Vincenta z Pauly.

kronikár obce

Foto: Schreiber 1888
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Ladčiansk y k ašt ie ľ

“Dňa 21. mája 2021 sa konala otváracia 
konferencia projektu MaHoLa, cieľom 
ktorej bolo predstaviť projekt obnovy 
časti kaštieľa v Ladcoch. Otváracia kon-
ferencia je jedným z míľnikov projektu. 
Hoci konferencia sa z dôvodu aktuálnej 
epidemiologickej situácie konala v on-
line podobe, nemohli by sme ju úspešne 
zvládnuť bez pochopenia obce Ladce, 
ktorá je partnerom projektu a ktorá nám 
poskytla priestory obecného úradu, za 
čo pánovi starostovi patrí vďaka celého 
realizačného tímu. Na otváracej konfe-
rencii pri príhovore zástupcu vlastníka 
kaštieľa, p. Silvie Da Col Heisar, vystúpil 
aj veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v 
Slovenskej republike J. E. Terje Theodor 
Nervik a zástupkyňa Ministerstva inves-
tícií, regionálneho rozvoja a informatizá-
cie Slovenskej republiky p. Jana Dacko-
vá. Účastníci konferencie si vypočuli aj 
príhovory partnerov projektu – starostu 
obce Ladce p. Jaroslava Koyša, riaditeľa 
Odborného učilišťa internátneho Lad-
ce p. Vladimíra Hromeka a zástupcov 
nórskej Vysokej školy pre zelený rozvoj 
p. Rhysa Evansa a p. Johana Barstada. 
Východiská projektu a jeho filozofiu 
priblížil vo svojej prezentácii p. Tomáš 
Michalík, na ktorého nadviazali p. Mária 
Ružôňová z Krajského pamiatkového 
úradu Trenčín s prezentáciou o pamiat-
kových hodnotách kaštieľa a p. Alexan-
der Németh, autor projektovej doku-
mentácie obnovy. Konferenciu svojim 
veľmi ľudským príspevkom, obohate-
ným dobovými fotografiami, zakončila 
sestra Damiána Pagáčová, provinciálna 

matka predstavená Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. 
Aj napriek menším technickým problé-
mom bola spätná väzba od účastníkov 
konferencie pozitívna: podľa slov viace-
rých z nich si odniesli nový pohľad ni-
elen na kaštieľ, ale aj na samotnú obec, 
ktorá k projektu aj ku konferencii pris-
túpila veľmi angažovane. 
Po konferencii – už v areáli kaštieľa – na-
sledovalo slávnostné otvorenie projek-
tu, súčasťou ktorého bolo posvätenie 
základného kameňa obnovy kaštieľa. 
Základný kameň je darom Považskej 
cementárne v Ladcoch a je symbolic-
kým spojením minulosti (zakladateľ ce-
mentárne Adolf Schenk bol koncom 19. 
storočia majiteľom kaštieľa) s prítomno-
sťou. 
Za inštaláciu kameňa ďakujeme gene-
rálnemu riaditeľovi cementárne p. Anto-
novi Barcíkovi. Spolupráca s partnermi 
projektu (obec Ladce a Odborné učilište 
internátne Ladce) a miestnymi aktérmi 
(cementáreň) je začiatkom nového ži-
vota v kaštieli, ktorý časom otvorí brány 
nielen občanom, ale aj návštevníkom 
Ladiec.
Projekt obnovy kaštieľa v Ladcoch je 
podporený z Grantov EHP a Nórska (vý-
zva CLT01 z júla 2019). Priebeh obnovy 
bude možné sledovať ako na webstrán-
ke projektu www.kastiel-ladce.eu, tak na 
sociálnej sieti Facebook. Počas obnovy 
plánujeme niekoľko podujatí a dní ot-
vorených dverí, kde vás vopred srdečne 
pozývame.“

Silvia Da Col Heisar



Vyčistime si spolu Ladce
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Pár slov o tom, ako sa nám podarilo upratať si našu obec.

Životné prostredie

Aj keď sa v obci snažíme 
predchádzať čiernym sklád-
kam, stále sa na mnohých 
miestach objavujú. Upratať 
ich vždy len v našej vlastnej 
réžii nie je možné. Aj preto 
sme s nadšením privítali ini-
ciatívu zo strany občanov, 
ktorým naše životné pro-
stredie a okolie nie je ľahos-
tajné a ktorí prejavili záujem 
zorganizovať hromadné 
upratovanie. Práve na zá-
klade týchto podnetov sme 
zorganizovali akciu Vyčisti-
me si SPOLU Ladce!
Cieľ bol jasný: upratať loka-
lity, ktoré čelia najväčšiemu 
náporu odpadkov a kazia 
tak celkový dojem z Ladiec. 
Čistenie sme si naplánovali 
na tri májové soboty. Loka-
lity sme starostlivo vytypo-
vali, prešli sme si celú obec a 
zmapovali sme čierne sklád-
ky spolu s naším starostom. 
Občanov – dobrovoľníkov 
sme na zapojenie vyzvali 
prostredníctvom sociálnej 
siete Facebook, ale aj pro-
stredníctvom webstránky. 
Prakticky mohol ruku k dielu 
podať každý, veď zapojiť sa 
bolo možné aj individuálne 
– napríklad pozametaním 
chodníka pred domom, 
uprataním ľubovoľnej oblas-
ti, prípadne stačilo pozbierať 
odpad pri zbernej nádobe či 
na zastávke. Každé uprato-
vanie a zapojenie sa nás po-
tešilo a vážili sme si ho. 

Začali sme v Horných Lad-
coch
Prvé dve májové soboty sme 
teda spojili sily a voľný čas a 
začali sme s čistením v Hor-
ných Ladcoch. Prvého mája 
sa nám podarilo upratať lo-
kality pod Klárkou smerom 
k potoku, cestu smerom k 
lomu – zráz k potoku, časť 
nad kúpaliskom smerom k 
lomu, priestor pod alwegom 
a tiež veľkú časť sadu, kto-

rý sa pri alwegu nachádza. 
Milým prekvapením bola 
pre nás lokalita bočnej ces-
ty smerom na Bottovu uli-
cu, ktorá už bola vyčistená. 
Takisto nás potešilo, že sa k 
tejto aktivite pozitívne po-
stavili aj ďalší občania, ktorí 
sa do čistenia rozhodli zapo-
jiť individuálne a vyčistili tie 
časti našej obce, ktoré sme si 
nevytypovali. Bola to naprí-
klad rodina p. Pilného , ktorá 
vyčistila niektoré úseky po-
pri autobusovej zastávke v 
Tunežiciach.
V Horných Ladcoch zase 
dobrovoľníci T. Lišková a K. 
Lišková so synom Jonášom 
vyčistili lesík za sochou p. 
Márie, ktorá sa nachádza 
pod zvoničkou na Skalke v 
Horných Ladcoch. 
Odpadu z čistenia bolo veľ-
mi veľa. Odviezli sme mini-
málne tri plné vozíky rôzne-
ho druhu – plastové fľaše, 
káble, rozbité sklo, sklené 
fľaše, pneumatiky, veľké 
kusy železa, rôzne plecho-
vice, časti matracov a tiež 
zostatky drobného staveb-
ného materiálu. Odpad zo 
Skalky tvorilo najmä sklo, 
ktorého boli takmer tri ký-
ble. 

Okolie Váhu bolo odpa-
dom zahltené
Druhú májovú sobotu sa 
podarilo vyčistiť ďalšie loka-
lity, tentokrát v okolí povo-
dia Váhu. Tu sme boli naozaj 
nemilo prekvapení tým, čo 
všetko sú schopní niektorí 
občania (ale určite aj obča-
nia z iných obcí) vyhodiť len 
tak, do prírody. Upratať všet-
ky vytypované miesta pre 
množstvo odpadu nebolo 
možné, podarilo sa nám 
však prejsť a upratať oblasť 
pod diaľničným mostom 
smerom k centrále, plochu 
nad povodím Váhu smerom 
k elektrárni, rázcestie vedú-
ce ku korytu Váhu a časť ces-

ty smerujúcej k MX parku. 
Poďakovanie patrí aj pani 
D. Letkovej, ktorá sa zapoji-
la a vyčistila niektoré časti v 
Tunežiciach pod diaľničným 
nadjazdom. 
Tretiu sobotu nám počasie 
neprialo. Dážď prerušil našu 
aktivitu aj chuť pokračovať 
a tak sme dúfali, že v ďalšiu 
sobotu sa situácia zmení. 
Dážď však podporil kvitnu-
tie a rast trávy, stromov a 
kríkov, a preto sme čistenie 
ukončili s tým, že by nebolo 
možné upratať a vytiahnuť 
odpadky tak, ako sme chce-
li. Nebudeme si klamať, 
mnohé odpady boli naozaj 
zakliesnené v kríkoch alebo 
v zle prístupných miestach. 
Na jeseň však chceme po-
kračovať a lokality, ktoré si 
vytypujeme, dáme všetkým 
dobrovoľníkom včas vedieť. 
Dodávame tiež to, že naj-
väčšie viditeľné skládky pri 
MX parku a pod diaľničným 
mostom smerom na Košecu 
odstránia zamestnanci obce 
v priebehu najbližších dní 
(v čase vydania článku v La-
deckých zvestiach sú miesta 
pravdepodobne už uprata-
né). 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým dobro-
voľníkom, ktorí odviedli kus 
dobrej práce a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu pri čistení 
aj v budúcnosti. Vďaka patrí 
všetkým, menovite sa hro-
madnej akcie zúčastnili: sta-
rosta obce Ing. J. Koyš, páni 
P. Hudec, M. Tóth, A. Liška, M. 
Peterka, J. Suchár, S. Turza; 
panie D. Mikušková, I. Javo-
rová, Dolinková a I. Klobuč-
níková s dcérou Patríciou; 
bratia Tesaríkovci, súrodenci 
Simona a Jakub Hudecovci, 
rodiny Pravdová, Tóthová, 
Kobzová a Mlyniská spolu 
s deťmi. Odvoz odpadu za-
bezpečil M. Rolín. 

Čo dodať na záver? 
Čistenie nie je riešenie.
Systém, v ktorom budú tí 
dobrí a poctiví doplácať na 
tých, ktorým je všetko jedno, 
nebude fungovať doneko-
nečna. Sme si vedomí toho, 
že upratanie neporiadku po 
ostatných nedonúti poniek-
torých zmýšľať inak. Cieľom 
celej aktivity však bolo aj spo-
jiť sa pre dobrú vec a ukázať 
celej obci, že nám naše okolie 
nie je ukradnuté a že nám na 
tom, ako obec vyzerá, záleží. 
Tých, čo odpad rozhadzujú 
nie je vidieť, ale nás, ktorí sme 
ho upratali a dali veci na po-
riadok, vidieť bolo. Želáme 
si, aby tento článok čítali prá-
ve tí, pre ktorých je cesta do 
Horných Ladiec alebo k Váhu 
stále jednoduchším riešením, 
ako zatočiť volantom smerom 
na zberný dvor, ktorý je otvo-
rený tri dni v týždni. Čo však 
spraviť s tými, ktorí nie sú z 
našej obce a robia si tu čierne 
skládky? Obec bude určite 
uvažovať aj nad kamerovým 
systémom či systémom foto-
pascí v kritických lokalitách, 
všetko však začína a končí 
pri otázke financií, ktoré nie 
vždy vystačia na plánované 
aktivity v obci, opravy či údrž-
bu. Fotopasce sme navyše v 
lokalite pri Váhu umiestnené 
už mali, no tieto zariadenia 
reagovali na každý pohyb a to 
aj v prípade zvierat. Prakticky 
sa nám pascami nepodarilo 
nikdy zachytiť človeka, ktorý 
by odpad vyniesol k Váhu a 
spravil čiernu skládku. 
Veľmi si ceníme ochotu po-
môcť nám skrášliť Ladce aj 
iniciatívu vás všetkých. Na 
záver možno malá výzva – 
ak máte chuť spraviť si upra-
tovanie napríklad so svojou 
rodinou alebo v rámci zná-
meho kolektívu, podporíme 
vás. Napíšte nám, ktorú loka-
litu ste si vybrali a my pre vás 
nachystáme vrecia na odpad 
a zabezpečíme aj jeho odvoz 
na zberný dvor. Vopred ďaku-
jeme za čas aj za ochotu. 
Ing. Zuzana Malovcová Seidl, 

Mgr. Lišková Kristína
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Socha sv. Jozefa na hore Butkov
Život  v  obci

Pápež František vyhlásil mimoriadny rok sv. Jozefa pri príleži-
tosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna 
celej Cirkvi. Urobil tak vlani 8. decembra apoštolským listom 
Patriscorde (S otcovským srdcom). Mimoriadny Rok sv. Joze-
fa potrvá do 8. decembra 2021. „Vyjadrujem veľké potešenie, 
že od dnešného dňa – tak pre súčasníkov, ako aj pre budúce 
generácie – pribudla tu na hore Butkov aj táto socha k ve-
rejnej úcte sv. Jozefovi,“ pripomenul v úvode slávnosti Mgr. 
Peter Hort, obchodný riaditeľ Považskej cementárne v Lad-
coch, v areáli ktorej sa Skalné sanktuárium nachádza. 
Hlavný celebrant slávnostnej bohoslužby – biskup Tomáš 
Galis v homílii podčiarkol:
„Skúsme si to tak zafixovať. Ak sa nám zdá, že nám Boh ne-
pomáha, to neznamená, že nás opustil, že na nás zabudol, 
ale že nám dôveruje... Dôveruje v našu schopnosť niečo na-
plánovať, niečo vymyslieť, nájsť nové riešenie... Ježiš vždy 
oceňoval kreatívnu vieru ľudí okolo neho.  K takým mužom  
patril a patrí aj sv. Jozef, ktorého sochu sme dnes požehna-
li... Svätý otec František ho v spomínanom apoštolskom liste  
nazval  milovaným otcom, ktorý miluje nežnou láskou a kto-
rý je tvorivo odvážny...
Niekedy si myslíme, že veriť znamená nachádzať ľahké a 
uspokojivé riešenia. Avšak viera, ktorej nás učí Ježiš, je taká, 
akú vidíme u sv. Jozefa. On nehľadal rýchle riešenia, ale čelil 
realite s otvorenými očami, prijímajúc osobnú zodpovedno-
sť...Aj prostredníctvom Jozefových obáv sa deje Božia vôľa. 
Jeho dejiny, boží plán. Jozef nás takto učí, že viera v Boha 
zahŕňa aj vieru v to, čo môže  konať aj cez naše obavy, cez 
naše slabosti, cez našu ľudskú krehkosť. A učí nás, že upro-
stred búrok života sa nemáme báť zveriť Bohu kormidlo  na-
šej  loďky...“
Súčasťou sobotňajšej slávnosti na Butkove bola aj Krížová 
cesta so sv. Jozefom, ako aj modlitba Korunky Božieho milo-
srdenstva, vedená otcom biskupom a sestrami z Kongregá-
cie sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova.
Duchovné slovo dopĺňali hudobno-spevácke vystúpenia 
Vlasty Mudríkovej, Gustáva  Beláčka a súboru The Gospel Fa-
mily. Celá slávnosť bola zorganizovaná v súlade s platnými 
protipandemickými opatreniami.
„Hora Butkov v ostatných rokoch akoby  kopírovala dianie v 
našej cirkvi,“ pripomenul na slávnosti Ing. Anton Barcík, ge-
nerálny riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch. “ V Roku 
viery tu bol požehnaný kríž, v Roku Božieho milosrdenstva 
bola požehnaná krížová cesta,  kaplnka Božieho milosrden-
stva  a v obci vyrástol kostol Božieho milosrdenstva. Na sté 
výročie fatimských udalostí bol požehnaný model Matky mi-
losrdenstva, ktorá je dnes dominantou tohto skalného sank-
tuária. V Roku Božieho slova boli požehnané vitráže štyroch 
evanjelistov  a v roku stého výročia narodenia  sv. Jána Pavla 
II. zasa zvonica so zvonom, ktorá nesie meno tohto svätca... V 
predvečer Roku rodiny bola požehnaná vstupná Brána rodi-
ny so súsoším Svätej rodiny. Ku všetkým svätcom, ktorí sú tu 
v osobitnej úcte,  tak pribudla v Roku sv. Jozefa celkom logic-
ky aj impozantná bronzová socha tohto svätca, ku ktorému 
budú prichádzať generácie Slovákov.“

Nová bronzová  socha sv. Jozefa pribudla v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. 
Dielo akademického sochára Petra Sojku tam požehnal v sobotu 22. mája 2021  žilinský diecézny biskup 
Tomáš Galis.
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100 rokov Ladčanky
Z kroniky obce

Sedemdesiate roky dvadsiateho sto-
ročia znamenali v živote dychovky vý-
znamný kvalitatívny rozvoj. Pod vede-
ním osvedčeného hudobníka Františka 
Letku staršieho vznikol mládežnícky sú-
bor, ktorý tvoril neskorší základný káder 
Ladčanky. 
Na súťaži dychoviek v Stupave vznikla 
myšlienka spojiť dva súbory a vytvoriť 
veľký orchester . V roku 1971 prevzal 
vedenie veľkého hudobného telesa di-
rigent posádkovej hudby Trenčín major 
Miroslav Krížek. Zmenil sa aj repertoár a 
organizačná náročnosť, o ktorú sa staral 
vtedajší predseda ZKROH Eduard Žáčik 
a ďalší dobrovoľní pracovníci. Zásluhou 
ministra kultúry SR (nášho rodáka Pavla 
Koyša) sa veľká dychovka „obliekla“ do 
nových oblekov a teplanských krojov.
K úspechom tohto obdobia patria víťaz-
stvá v rôznych stavbárskych, ale i okres-
ných, krajských a celoslovenských sú-
ťažiach. Rovnako úspešná bola i účasť 
na “Kmochovom Kolíne„ - vrcholnom 
festivale vo vtedajšom Československu. 
Aj v samotných Ladcoch sa usporiadalo 
viacero súťaží i koncertných vystúpení 
dychoviek a tak sa nevdojak Dom kul-
túry v Ladcoch pokladal za stredisko 
tohto hudobného žánru. 
Miroslav Křížek náhle zomrel a taktovku 
veľkého orchestra prevzal skúsený hu-
dobník Rudolf Pagáč z Púchova. 
K pamätným a nezabudnuteľným zážit-
kom a reprezentáciou patril zjazd – kon-
certovanie usporiadané Ministerstvom 
kultúry SR 26. augusta až 3. septembra 
1978 do Strasburgu vo Francúzsku na 
hudobnom festivale. Na tomto hudob-
nom sviatku vystúpilo viacero podob-
ných súborov z celej Európy. Ladčania si 
odniesli najväčšie ocenenie. 
V osemdesiatych rokoch dvadsiateho 
storočia sa z rôznych organizačných, 
personálnych a iných dôvodov veľký 
orchester menil postupne na menšiu 
hudbu známu a na strednom Považí 
populárnu i využívanú dychovku „Lad-
čanka“, ktorá si až podnes zachovala vy-
sokú kvalitu. Je však už i obdobie, keď 
postupne odchádzajú starí muzikanti 
(choroby, úmrtia, odchod z obce, vyso-
ký vek). Prichádzajú hudobníci z iných 
obcí a miest, ktorých zabezpečovanie je 
organizačne problémové, ale zachová-

H istór ia

va sa vysoká kvalita. 
Mení sa i vedenie hudby: Najprv to bol 
Libor Kvasnica a po jeho úmrtí Bohu-
mir Ištvánik. 
Do storočnej histórie musíme zarátať 
aj vznik a účinkovanie detských dy-
choviek, ktoré vznikali pri ZK ROH a 
Základnej škole a mali okrem iného 
vychovávať budúcich hudobníkov pre 
dychovku dospelých. Ich vedúcim boli 
postupne František Letko ml. i Rudolf 
Pagáč. 
Na otázku, či sa Ladčanka dožije sto 
rokov, ktorú sme položili v niektorom 
z minulých čísiel Ladeckých zvestí, od-
poveď znie: Dožila sa!
Všetci jej k tomu blahoželáme a milov-
níci tohto hudobného žánru jej želajú 
ďalšie roky hudobného života. 
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Školst vo

Maks a Klokan – matematické súťaže

PytagoriádaŽiaci čistili potok

Jarné aktivity v učilišti

Zápis žiakov do 1. ročníka

Aj v tomto školskom roku sa mimoriadne darilo našim žiakom v matematic-
kých súťažiach. Všetci boli úspešnými riešiteľmi a odmenení diplomami i ve-
cnými cenami. Našu školu i napriek sťaženým podmienkam reprezentovali 
žiaci:

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy a pedagógom za prípravu 
žiakov.

PaedDr. Mária Hatoková

MAKS 5 Karin Milučká
MAKS 6 Milan Kušnier
MAKS 7 Peter Kučera
MAKS 8 Zuzana Kušnierová
MAKS 9 Nicole Janíková

Klokanko 1
Kristián Faturík
Nina Letková
Alexis Letková
Sebastián Jakubík
Laura Binková
Zuzana Štefancová
Adela Belobradová
Jozef Ďuriš
Sabina Behrová
Jakub Pyšný

Klokanko 2
Karol Hučko
Zuzana Malovcová
Alexandra Fišerová
Boris Kandráč

Meno a priezvisko
Matej Kawulok
Jakub Didek
Karin Milučká
Martina Fusková
Milan Kušnier
Martin Mentel
Zuzana Kušnierová

V.
V.
V.
V.
VI.
VII.
VIII.

áno
áno
áno
nie
áno
áno
nie

14
10
13
8

13
13
9

5
4
0
0
8

10
0

19
14
13
8

21
23
9

12.-13.
36.-38.
39.-40.
60.-63.

1.
1.

16.-23.

Trieda Úspeš. riešiteľ Body za úlohy Body za čas MiestoBody

Žiaci 8. a 9. ročníka sa pustili dňa 
23.4.2021 do čistenia potokov popri 
škole. Potoka pri školskej zastávke sa 
ujali ôsmaci. Bol plný lístia a rôzneho 
odpadu. Išlo im to od ruky a o chvíľu 
to mali hotové. Deviataci čistili potok a 
jeho okolie za školou. Vyzbierali veľké 
množstvo odpadu na tokom malom 
úseku. Zapotili sa aj pri vyťahovaní 
odpadu z bahna predieraním sa cez 
konáre, ktoré následne vyrezali. Tiež sa 
pustili do čistenia zadnej brány školy. 
Boli znechutení z množstva odpadu, 
ktorý sa tam nachádzal. Preto by sme 
vás všetkých chceli poprosiť, aby ste 
triedili odpad a neznečisťovali životné 
prostredie. Všetci sa tak budeme cítiť 
lepšie a príroda sa nám za to odvďačí. 

Katarína Hudecová a Nicole Janíková
9. ročník

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy 
zapojili do matematickej Pytagoriády. Po 
výborných výsledkoch v školskom kole 
sa môžeme prezentovať krásnymi vý-
sledkami žiakov v okresnom kole:

Dvaja žiaci – M. Kušnier a M. Mentel získali prvenstvo vo svojej kategórii!
Do celoštátneho kola ale IUVENTA ako organizátor  pozvala iba jedného z nich – M. 
Mentela, ktorý sa umiestnil po online súťaži na 14. mieste. Všetkým súťažiacim gratu-
lujeme k dosiahnutým výsledkom a veríme, že budú našu školu aj ďalej reprezento-
vať, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Škola sa rozbehla naplno 12.4.2021. 
Zameškali sme veľké množstvo hodín 
odborného výcviku a preto sme sa do 
konca apríla zamerali na osvojovanie 
praktických zručností a návykov na od-
bornom výcviku. Teoretické vzdeláva-
nie bolo realizované dištančne. Tretiaci 
v tomto režime pokračovali až do ad-
ministratívnych záverečných skúšok. 
3.6.2021 sme vyradili 35 žiakov tretích 
ročníkov, z toho bolo 15 kuchárov, 7 
záhradníkov, 4 maliari, 4 stolári a 5 zá-
močníkov.
Prváci a druháci sa do konca školského 
roku učili podľa rozvrhu a na prázdniny 
odišlo 56 žiakov, z toho 31 prvákov a 
25 druhákov. 
Pre budúci školský rok sme pripravili 
nový učebný odbor: Stavebná výroba 
- stavebné práce. 
Po úspešnom absolvovaní prijímacích 
skúšok sme do prvého ročníka prijali 
tridsaťštyri žiakov. Trinásť kuchárov, 
šesť stavebných zámočníkov a pätnásť 
žiakov do učebného odboru stavebné 
práce. Na internát podalo prihlášku 
pre školský rok 2021/2022 sedemnásť 
žiakov. 
Projekt Erasmus+ moc nepokročil, pre-
tože pandémia nedovolila vycestovať 
ani nám, ani partnerom z Nemecka a 
Maďarska.
V priebehu mája 2021 sme sa zapojili 
do výzvy ministerstva školstva v pro-
jekte modernejšia škola. 
V rámci tohto projektu je naším zá-
merom revitalizovať školskú miestnosť 
na triedu s centrálnou oddychovou zó-
nou a vytvoriť dve oddychové zóny na 
chodbách.

Mgr. M. Sňahničan

V dňoch 8.6. – 9.6. 2021 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021 – 2022. Zápis bol organizovaný za 
prísnych epidemiologických opatrení. Zapísaných je 32 detí, z toho 19 dievčat a 13 chlapcov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zápisu zúčastnili a pedagógom za bezproblémový priebeh a organizáciu.
                                                                                                                               Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

Klokanko 3
Ela Letková
Dominik Koňuch
Tamara Jakubechová
Adam Klobučník
Patrik Kučera
Adam Belobrad
David Kandráč

Klokanko 4
Kristián Gajdoš
Rebeca Taria Čuríková

Školák 5
Erika Fišerová

Školák 6
Milan Kušnier

Benjamín 8
Zuzana Kušnierová
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Špor t

Súťaže po takmer 
8 mesiacoch

Vážení Ladčania,
bývajúci v bytovkách!

Tak, ako všetko dia-
nie v spoločnosti, pre-
ventívne a ochranné 
opatrenia proti šíre-
niu koronavírusu Co-
vid 19 ovplyvnili aj 
priebeh futbalových 
súťaži. Prvou dobrou 
správou pre hráčov a 
funkcionárov futba-
lových klubov bolo 
povolenie trénovať 
v 10-členných skupi-
nách na ploche 300 m2 
pod vedením trénera. 
Na ihrisku mohlo byť 
súčasne viac skupín. 
Takže družstvá mláde-
že i dospelých začali 
okamžite trénovať. VV 
ZSFZ na svojom májo-
vom zasadnutí rozho-
dol o dohratí súťaží do-
spelých aj mládeže. Po 
dohratí „jesennej časti“ 
súťaže, t.j. zvyšných 5 
kôl a dohrávok, sa sú-
ťaže uzatvoria s tým, 
že nikto nebude vypa-
dávať a víťazi súťaží v 
prípade záujmu budú 
môcť postúpiť aj za 
cenu rozšírenia súťaže. 
Naši hráči pred začatím 
majstrovských súťaží 
odohrali 4 prípravné 
stretnutia, 2x sa stretli 
s dubnickou U19, keď v 
prvom zápase podľahli 
2:5 a v druhom zvíťazili 
5:4. V ďalších 2 stret-
nutiach zvíťazili nad 4. 
ligovým Kvašovom 3:0 
a nad Kľučovým 4:2. Na 
víťaznej vlne pokračo-
vali aj v doterajších 3 
dohrávaných kolách. 
V Plevníku zvíťazili 0:2 
gólmi Mojtu a P. Štrbá-

Od začiatku tohto roka platí na Slovensku zákon, podľa 
ktorého musíme všetci triediť biologicky rozložiteľný ku-
chynský odpad (BRKO). Najlacnejšia zákonná možnosť je 
–používanie kompostérov. V rodinných domoch to nie je 
problém – v podstate všetci kompostéry majú. Obecný 
úrad sa s Vami dohodol (sprostredkovane cez predsedov 
spoločenstiev bytov), že aj Vy, bytovkári, budete BRKO dá-
vať do kompostérov, rozmiestnených  dostatočne blízko 
od Vás. Všetko sa pekne rozbehlo. Po troch mesiacoch sme 
urobili kontrolu kompostovacích hniezd medzi bytovka-
mi. Zistili sme, že absolútna väčšina hmoty v boxoch je v 
poriadku – je tam vložené to, čo tam patrí. Našli sme však 
aj plastové vrecká s obsahom kuchynských zvyškov, ktoré 
CELÉ niektorí vhodili do kompostérov. Možno sa proste 
len pomýlili, niekto aj nemusí byť informovaný. Takže, pro-
síme Vás: DO KOMPOSTÉRA NEPATRIA ŽIADNE PLASTY! 
Baktériovo – enzýmovo – fermentačný proces, ktorý vo 
vnútri v hmote prebieha, je biologicky prirodzený, nedo-
káže zvládnuť rozklad umelých látok, ako sú plasty, kovy a 
p. Ďalej je dôležité nehádzať do kompostérov zvyšky živo-
číšneho pôvodu (surové a tepelne upravené mäso, kosti, 
ale aj mliečne výrobky – syry a p.) V takomto odpade žijú a 
rozmnožujú sa larvy veľkých, nepríjemných múch, šíry sa 
zápach. Takže, prosíme Vás: DO KOMPOSTÉRA NEPATRIA 
ŽIADNE ŽIVOČÍŠNE ZVYŠKY! Vyskytli sa aj roje drobných 
„vínnych“ mušiek. Ich výskyt ovplyvňuje aj priebeh roč-
ných období a vonkajších teplôt. Dobrým opatrením je 
premiešanie obsahu (príp. primiešať suchšiu hmotu) ale-
bo zakrytie hmoty vrstvou trávy. Podľa dohody je starostli-
vosť o kompostovanie v rukách obyvateľov bytoviek, pra-
covníci obecného úradu môžu len niekedy pomôcť. Takže, 
prosíme Vás: STARAJTE SA O SVOJE KOMPOSTÉRY!
Ak kompostovanie nebude prebiehať správne, obsah 
kompostérov budeme musieť považovať za komunálny 
odpad. Vtedy bude musieť Obecný úrad riešenie problé-
mu s BRKO prehodnotiť. Východiskom sú špeciálne zber-
né nádoby s veľmi drahým režimom likvidácie obsahu. To 
by znamenalo ZÁSADNÉ (násobné) zvýšenie poplatku za 
odpady. A aj ak bude prostredie okolo kompostérov ne-
znesiteľné (muchy, zápach), riešenie bude podobné. 
Uvedomujeme si, že „verejná kontrola“ medzi Vami je 
citlivá vec. Choďte, prosím, jeden druhému príkladom a 
nebojte sa upozorniť tých menej disciplinovaných. A tí, 
ktorí máte chvíľku čas, alebo „službu“, povenujte sa kom-
postérom, nie je to také ťažké.
Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu v kompo-
stéroch je to najlepšie riešenie  - hmota sa prirodzene 
rozloží, vzniká prirodzená prírodná hmota (hotový zrelý 
kompost), nevznikajú skleníkové plyny, ktoré spôsobujú 
globálne otepľovanie. Uvedomte si, prosím, aj tento Váš 
dôležitý prínos.
Zhrňme si to:
- DO KOMPOSTÉRA NEPATRIA ŽIADNE PLASTY
- DO KOMPOSTÉRA NEPATRIA ŽIADNE ŽIVOČÍŠNE ZVYŠKY
- STARAJTE SA O SVOJE KOMPOSTÉRY
Ďakujeme.                                      Pracovníci obecného úradu a 

Komisie životného prostredia

Život  v  obci

ka. V zápase nás podr-
žal brankár Vrtík, ktorý 
v 1. polčase zneškodnil 
2 tutovky domácich a v 
2. polčase za stavu 0:1 
chytil aj pokutový kop. 
O týždeň neskôr sme 
privítali na domácej 
pôde vedúce mužstvo 
z Veľkých Uheriec a po 
góloch Rosinu a Matuša 
sme zvíťazili tesne 2:1. 
V doteraz poslednom 
zápase sme v Uhrovci 
deklasovali domácich 
pomerom 0:6. Skóre 
zápasu otvoril v 9. min-
úte M. Štrbák, z poku-
tového kopu na 0:2 
zvýšil Martinka, potom 
2x skóroval P. Štrbák, 
ktorý je momentálne 
najlepším strelcom 5. 
ligy sever s 12 gólmi. O 
zvyšné 2 góly sa posta-
rali J. Haluska a Matuš. 
V priebežnej tabuľke sa 
naši hráči nachádzajú s 
30 bodmi a skóre 37:25 
na 2. mieste, keď z 13 
stretnutí 10x zvíťazili a 
3x prehrali. 
Súťaže mládeže sa 
vzhľadom na potrebu 
testovania hráčov ne-
dohrajú.

Ing. F. Gach


