
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  1       február 

Rozpoèet obce so zmenami

Všetkým je dozaista známy 
zákon o presune kompeten-
cií na obce. Ak nie zákon, 
tak urèite dlhodobé diskusie 
a polemiky v masmédiách, 
parlamente a iných politických 
miestach. Èi chceme alebo 
nechceme, tento zákon sa nás 
všetkých bytostne týka. 
Èasový harmonogram presunu 
kompetencií priamo na obce 
hovorí, �e od
1. januára 2002 preberá obec 
matriku,
1. apríla 2002 niektoré pôsob-
nosti v oblasti sociálnej,
1. júla 2002 Materskú a Základ-
nú školu
1. októbra 2003 stavebné 
konanie. Tu pôsobnos� obce 
vyplynie z nového stavebného 
zákona. 
Postupne budeme uverejòova� 
výòatky, v prípade potreby aj 
celé ustanovenia týchto zákon-
ov v Ladeckých zvestiach 
v termínoch, ako prichá-dzajú 
do platnosti. 

Presun kompetencií na obce

Matrika

Pod¾a zákona è. 154/1994 a 
jeho novely è. 416/2001 Z.z. 
matriku ako výkon štátnej 
správy vedie obec. Všeobecne 
záväzným právnym predpisom 
vydaným Ministerstvom vnútra 
bol v Ladcoch od   1.januára 
2002 zriadený matrièný ob-
vod. Matrikárkou je ¼. Po-
rubèanová. 
Popri matrike vykonávajú 
a j  overovanie úradných 
listín a podpisov. Poplatky 
sa uhrádzajú v hotovosti na 
obecnom úrade. Za overenie 
listiny je poplatok 50 Sk za 1 
stranu, za overenie podpisu 
30 Sk. Zastupovaním ¼. Po-
rubèanovej v jej neprítomnosti 
je poverená ¼. Šedíková. 

Posledným bodom roko-
vania Obecného zastupite¾-
stva v Ladcoch 13. decem-
bra 2001 bol rozpoèet na 
rok 2002. 
Na základe pripomienok 
poslancov urobili sa niek-
toré úpravy. Do rozpoètu 
sa ako doplnky dostali tieto 
body:
Odškodnenie obèanov 
poškodených nadrozmer-
nou prepravou na ulici 
M. Kukuèína a Hviezdo-
slavovej ulici celkovou èi-
astkou 40000 Sk. 
Zvýšenie príspevku pre 

TJ Tatran Ladce o 50 000 
Sk, pre TJ Tatran Tune�ice 
o 10000 Sk.
Napriek tomu, �e roz-
poèet bol schválený, došlo 
k ïalším zmenám zo strany 
Ministerstva financií, ktoré 
menia štruktúru rozpoètu a 
spôsob nakladania s jedno-
tlivými kapitolami. Tieto 
nejasnosti okolo rozpoètu 
brzdia prípravu projektov a 
nakoniec i realizáciu niek-
torých akcií, ktoré sme chceli 
v tomto roku uskutoèni�. 

Ing. arch. Ján Remo,
starosta obce

Obecné zastupite¾stvo zasa-
dalo 13. decembra 2001, aby 
prerokovalo a schválilo nie-
ko¾ko dôle�itých opatrení. Pre 
obèanov bude ma� najväèší 
význam jednomyse¾ne schvá-
lené Všeobecne záväzné nari-
adenie o odpadoch platné od 1. 
januára 2002 a vychádzajúce 
zo zákona è. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch. Je to nariadenie 
upravujúce zásady nakladania 
a odstraòovania komunálneho 
odpadu a drobného staveb-
ného odpadu na území obce. 
V nadväznosti na to prijalo 
obecné zastupite¾stvo aj do-
datok o miestnych poplatkoch. 
Schválené boli nasledovné 
poplatky:
Poplatok za likvidáciu pevného 
domového odpadu
 pre fyzickú osobu 
20 Sk (za osobu a mesiac)
 právnické osoby 
100% nákladov, najmenej 
však 40 Sk za osobu a me-
siac
 poplatok za drobný 
stavebný odpad sa bude 
úètova� pod¾a skutoèných 
nákladov. 
Za odvoz ve¾koobjemových 
kontajnerov, prièom menšie 
mno�stvá, ktoré nenaplnia 
celý jeden kontajner, sa pre-
poèítajú alikvotnou èiastkou. 
Tieto menšie mno�stvá sa 
budú môc� ulo�i� do kontajnera 
v areáli obecného domu. Pri 
väèších mno�stvách treba 
po�iada� o pristavenie konta-
jnera na miesto stavby. 
Ú¾avy sa poskytnú študentom, 
zdr�ujúcim sa prechodne 
mimo obce, vojakom, sociálne 

Obecné zastupite¾stvo o odpadoch
odkázaným osobám na základe 
�iadosti, ktorú posúdi komisia. 
V ïalšom bode rokovania OZ 
schválilo prenájom rodinného 
domu po p. Kukuliašovi Jánovi 
Chlebanovi. 
Na �iados� V. Removej sch-
válili poslanci splátkový kalendár 
pô�ièky, ktorú obec poskytla na 
èinnos� klubu Relax. Pô�ièka 
musí by� splatená do konca roka 
2002.
Vláda SR uzneseniami è. 35 
(17.1.2001), è.217 (zo 7.3.2001) 
a è. 542 (13.6.2001) schválila 
privatizáciu Vodární a kanalizácií 
bezodplatným prevodom zo štátu 
na obec. Obecné zastupite¾stvo 
prijalo uznesenie, v ktorom 
vyslovilo súhlas na prevzatie 
príslušného poètu akcií tohoto 
podniku. Celý proces prebera-
nia sa uskutoèní do konca mája 
2002.
Poslanci prerokovali zákon 
453/2001 Zb., ktorým sa mení 
a dopåòa zákon o obecnom 
zriadení. Pod¾a neho sa mení 
funkèné obdobie hlavného kon-
trolóra obce na 6 rokov a stáva 
sa zamestnancom obce. Z toho 
dôvodu muselo OZ kontrolóra 
znova voli�. Opä� zvolili Ing. 
Danielu Kalusovú. 
O b e c n é  z a s t u p i t e ¾ s t v o 
jednomyse¾ne schválilo výmenu 
obecného pozemku è. 612 za 
PCLA za pozemok vo vlastníctve 
p. Jendrola. Touto výmenou 
obec napåòa jednu zo svojich 
priorít – napomáha� rozvoju 
podnikate¾ských aktivít na území 
obce. 

Ing. arch. Ján Remo

V Pova�skej cementárni, a.s., opä� lámali historické rekordy vo výrobe 
a v predaji cementu. Vyrobili 519 500 ton slinku (v roku 2000 to bolo 
480 tisíc ton). Na výrobu cementu to však nestaèilo a tak 13 500 ton 
dokúpili.
Výroba cementu prekroèila všetky doterajšie výkony – vyrobili 670 000 
ton (656 000 ton v roku 2000).
Predali viac ako vyrobili – 676 843 ton. Tých 6000 ton naviac oproti 
výrobe prevzali z Cementárne v Turni. Vývoz smeroval opä� do Rakúska, 
Maïarska, Švajèiarska, Èeskej republiky, najmä však do Nemecka, kde 
suverénne najväèším odberate¾om bola  firma Berger Holding GmbH 
Passau, teda strategický partner Pova�skej cementárne. Do zahranièia 

Opä� lámali rekordy



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Nedo�ité sedemdesiatiny básnika
8. januára 2002 by sa bol 
náš rodák, popredný sloven-
ský básnik Pavel Koyš, do�il 
sedemdesiatky. 
Pavel Koyš prešiel mnohými 
postami v oblasti kultúry. Od 
mláde�níckeho novinára, cez 
nakladate¾stvo Smena, Slov-
enský film po námestníka a 
napokon ministra kultúry. 
Prvá básnická zbierka mu 
vyšla v roku 1959 (Hviezdy na 
zemi) a posledná v roku 1989. 
Dovedna to bolo 25 zbierok, 
do toho poèítajúc aj zbierku 
“Miloval vás básnik”, ktorá 
vyšla po jeho smrti. 
Pavel Koyš zostal v�dy Ladèa-
nom, o èom svedèí jeho ve¾ká 
pomoc kultúre v obci, najmä 
Závodnému klubu – osobitne 

dychovej hudbe. 
Starším o Pavlovi Koyšovi ne-
treba ve¾a hovori�. Mladším treba 
pripomenú�, �e to bol najväèší 
moderný slovenský básnik, ktorý 
venoval celú svoju poéziu láske. 
A to nielen láske k �ene, ale i 
láske k vlasti, domovine. 
Zomrel 23. júla 1993 v Brat-
islave, kde je aj pochovaný. 
Ka�doroène si básnika a jeho 
tvorbu pripomíname na sú�a�i 
v prednese ¾úbostnej poézie 
“Koyšove Ladce” poriadanej 
v našej obci. Na jeho poèes� je 
na kultúrnom dome umiestnená 
básnikova busta a jeho meno 
nesie ulica, v ktorej sa nachádza 
jeho rodný dom. 

Všeobecne záväzné na-
riadenie è. 2001 o nakladaní 
s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi vydalo 
Obecné zastupite¾stvo v Lad-
coch v snahe upravi� práva a 
povinnosti právnických a fyz-
ických osôb pri predchádzaní 
vzniku odpadov a pri nakladaní 
s odpadmi na území obce 
Ladce. 
Týmto nariadením sú upravené 
podrobnosti o zbere a pre-
prave odpadkov, o spôsobe 
separovaného zberu, o mieste 
urèenom na zneškodòovanie 
odpadkov a o poplatkoch za 
zber. 
Uverejòujeme výòatok z to-
hoto nariadenia – v úplnom 
znení ho nájdete na výveskách 
obecného úradu. 

Èo sú odpady
 Komunálne odpady 
sú odpady z domácností 
vznikajúce na území obce pri 
èinnosti fyzických a právnick-
ých osôb.
 Drobné stavebné 
odpady vznikajú pri be�ných 
stavebných údr�bárskych prá-
cach. 
 Objemové odpady 
sú tie, ktoré nie je mo�né pre 
ich ve¾ký rozmer ulo�i� do 
štandardných nádob. 

Povinnosti
Všetci pôvodcovia týchto 
odpadov sú povinní sta� sa 
úèastníkmi obecného systému 
zberu odpadov.

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch 
(výòatok)

Zakazuje sa:
 Riedi� a zmiešava� 
jednotlivé druhy nebezpeèných 
odpadov
 Zmiešava� opotre-
bované batérie a akumulátory 
s odpadkami z domácností.
 Vypúš�a� opotre-bo-
vané batérie a akumulátory do 
povrchových vôd, kanalizácie a 
pod. 

Pravidlá nakladania 
s odpadmi
 V rodinnom dome 
má ma� rodina s 1 – 5 èlenmi                  
1 samostatnú nádobu (110 l) 
s vývozom 1 x za dva tý�dne. 
 V bytových domoch 
pripadá 1 smetná nádoba na 2 
byty s vývozom 1x v tý�dni.
 Po celý rok (i v zime) 
musí by� zabezpeèený príst-
up k smetným nádobám. Ak 
sú nádoby preplnené, treba 
zabezpeèi� zvýšenie poètu.
 Zakazuje sa ukladanie 
odpadov na iné ako urèené 
miesto, vyberanie odpadu 
zo zberných nádob, sypanie 
horúceho popo¾a do nádob 
a odvá�anie zberných nádob 
iným osobám ne� oprávnenému 
odvozcovi. 

Vytriedené odpady
Na separovaný zber sú urèené 
odpady:
 batér ie a automo-
bilové akumulátory (1 x roène)
 opotrebované pneu-
matiky (1 x roène)
 odpadový papier  (2 x 

Stav platenia dane z nehnute¾ností 
v Ladcoch za rok 2001 (situácia 
8.1.  2002) mo�no  poklada�  za 
dobrý. Spolu zaplatili jednotlivci 
a inštitúcie viac ako 1,5 milióna 
korún,  nezaplatili  necelých  20 
tisíc Sk. 
Daò z pozemkov bola vyrúbená 
na 12 miliónov m2 pôdy vo výške 
534 473 Sk. Daòovníci zaplatili 
530 868 Sk. Z toho za 3 milióny 
700 tisíc m2 ornej pôdy to bolo 
161  000  Sk,  za  276  tisíc m2 
záhrad viac ako 37 000 Sk. Lesné 
pozemky majú  výmeru  takmer 
ako orná pôda a  vyrúbená daò 
44 000 Sk sa vybrala bez zvyšku. 
Podobne to bolo aj v kategóriách 
trvalé  trávnaté  porasty,  zasta-
vané plochy, stavebné pozemky 
a ïalšie. 
V skupine daò zo stavieb zaplatili 
obèania a organizácie za bytové 
domy  112  000  Sk,  za  stavby 
po¾nohospodárskej  prvovýroby 
17  000 Sk,  za  26  rekreaèných 
chát 17 000 Sk,  za 217 samo-
statne  stojacich  gará�í  28  500 
Sk,  za  priemyselné  stavby 402 
000  Sk  atï.  Celkom  za  957 
stavieb vyrúbili 1 029 762 Sk a 
vybrali 1 017 106 Sk. 
V poslednej kategórii daò z bytov 
sa daò vz�ahovala na 171 bytov, 
nebytové  priestory  a  spoloèné 
zariadenia bytového domu. Pred-
pis dane i výber v roku 2001 bol 
pribli�ne 10 000 Sk.
Na  záver  informácia  pre  tých, 
ktorých zaujímajú presné èísla.
Predpis  dane  v  roku  2001  1 
574  179  Sk,  nedoplatkov  52 
915 Sk.
Zaplatená  daòová  povinnos�  1 
557  830  Sk,  zaplatené  nedo-
platky 19 272 Sk

Platenie daní v roku 
2001 uspokojivé

roène)
 odpadové sk lo         
(3 x roène)
 odpadové �elezo 
(2 x roène)
 objemový odpad    
(3 x roène)

Obec Ladce urèuje na 
zhodnocovanie zelenej or-
ganickej hmoty (odpady) 
zariadenie – kompostáreò 
v záhrade domu è. 226 
(bývalý dom p. Koyša za 
cintorínom). 
Vyberanie poplatkov sa 
bude vykonáva� na obecnom 
úrade priamo do pokladne, 
poštovou pouká�kou a pre-
vodovým príkazom. 

Narodené deti:
Faturíková Júlia (17.12.2001)

Braèik Peter (20.12.2001)
Liptáková Amália (7.1.2002)
Faturová Mária (11.1.2002)
Rodièom blaho�eláme, de�om 

prajeme zdravie a š�astnú 
budúcnos�. 

Zomreli:
Albert Bednárik (67-roèný)
Spolucítime s pozostalými 
a vyslovujeme im sústras�. 

Na konci roka 2001 mala obec 
Ladce 2 600 obyvate¾ov, èo je 
o 14 menej ako v roku pred-
chádzajúcom. 
Do Ladiec sa pris�ahovalo 30 
a ods�ahovalo 41 obèanov. 
Narodilo sa 26 detí, z toho 14 
dievèat a 12 chlapcov. 
V roku 2001 sme sa rozlúèili 
s 26 obèanmi. Z celkového 
poètu zomretých bolo 11 �ien 
a 15 mu�ov. Priemerný vek 
zosnulých bol 67 rokov.

Štatistika o obèanoch

Obecná kni�nica v Ladcoch 
pod vedením Evy Rieckej 
mala v roku 2001 267 èitate¾ov 
– teda ka�dý desiaty obèan 
navštevoval kni�nicu. Z toho 
bolo detí do 15 rokov 107 a 
všetci dovedna si vypo�ièali 
9106 kníh.
V uplynulom roku kúpili do 
kni�nice literatúru rôznych 
�ánrov za 12 000 Sk z príspe-
vku obecného úradu   (4 000 Sk) 
a daru Pova�skej cementárne, 
a.s. (8 000 Sk). Knihovníèky i 
èitatelia obom ïakujú. Bez nich 
by sme si vyberali knihy iba zo 
starých fondov. 

Ka�dý desiaty obèan 
èi tate¾om kni�n ice



Zo základnej školy

Príprava svojpomoc-
nej výstavby radových 
r o d i n n ý c h  d o m o v 
v Ladcoch, v lokalite 
za bývalým zdravot-
ným strediskom. 
Obecný úrad v Lad-
c o c h  u p o z o r ò u j e 
záujemcov o svojpo-
mocnú individuálnu 
výstavbu radových 
rodinných domov, �e 
termín na podávanie 
záväzných prihlášok o 
túto výstavbu je potreb-
né èo najskôr uzavrie�, 
aby sa mohla robi� pro-
jektová prí-prava a po 
nej odpredaj pozemku, 
najneskôr do konca 
roka 2002.
Rodinné domy sú 
navrhované ako viac-
úrovòový dom s obyt-
n ý m  p o d k r o v ý m , 
gará�ou a suteré -

Záujemcovia o bytovú 
výstavbu, hláste sa!

nom. Dom má pôdo-
rysné rozmery 10 x 10 
m. Pozemok bude ma� 
rozmery 10 x 12 m. Na 
prízemí bude kuchyòa, 
obývacia izba, WC a 
komora, v podkroví bude 
mo�né získa� a� 4 samo-
statné izby s kúpelòou. 
Dom bude ma� šikmú 
strechu. 
Za domom je plánovaná 
záhrada – atrium s plo-
chou cca 10 x 10 m. 
Domy budú napojené 
na vodovod, plynovod a 
verejnú kanalizáciu. 
Vo ¾ných  je  eš te  6 
pozemkov. Záväzné 
prihlášky s podpisom 
oboch man�elov tre-
ba poda� najneskôr do 
konca februára 2002 na 
obecný úrad, budova è. 
151 – ¼. Šedíková. 

Na obecnom úrade je k nahliadnutiu kompletný plán 
domu:  pôdorys  prízemia,  pôdorys  podkrovia,  èelný 
poh¾ad a rez. Tu vám poskytnú aj ostatné informácie. 

Na úrade Slovenskej pošty v Ladcoch pracuje dovedna pä� pra-
covníèiek: Marta Uríèková, vedúca pošty, Marta Pilátová, pracovníèka 
pri priehradke a doruèovate¾ky ¼udmila Huòová, Anna Habánková, 
Jana Hrehušová. Pä� �ien “poštáriek” zvládlo podávacie i dodá-
vacie úlohy v minulom roku dobre. Naša pošta poskytuje takmer 
všetky poštové slu�by: peòa�né, dôchodky, slu�by Poštovej banky, 
podávanie i dodávanie zásielok všetkých druhov, zdru�ené inkaso 
a mnohé ïalšie. 
V roku 2001 priemerne za mesiac podali obèania a inštitúcie 13000 
obyèajných listových zásielok, 800 doporuèených listov, 100 balíkov, 
1 700 poštových pouká�ok.
Ladèianske poštové doruèovate¾ky doruèili priemerne za mesiac 1580 
rôznych zásielok, 230 balíkov, 740 novín a èasopisov a okolo 600 
dôchodkov v�dy spo¾ahlivo, bez oh¾adu na poèasie. 
 Našej pošte a jej pracovníèkam �eláme úspešný rok 2002, 
im i obèanom zlepšenie pracovných priestorov. 

POŠTOVÝ ROK 2001

1. decembra 2001 prešla 
�eleznica na Slovensku 
organizaènými zmenami. 
Prepravné èinnost i  sa 
odèlenili do �elezniènej 
spoloènost i ,  a .s . ,  è ím 
sa v stanici Ladce zní�il 
s t a v  p r a c o v n í k o v  n a 
34. Súèasne sa oddelili 
funkcie hlavný poklad-
ník,  nákladný poklad -
ník a skladník prepravy 
pod Správu nákladnej 
prepravy v Trenèianskej 
Teplej a samostatný ko-
merèný pracovník pod 
Správu osobnej prepravy 
v Púchove. 
Ako nás informoval pred-
nosta �elezniènej stanice 
v Ladcoch Pavol Fatura, 
v roku 2001 nalo�ili v Lad-

�eleznica je po reorganizácii
coch 403 302 ton v 8 274 
vozòoch, v Beluši 1 772 ton 
v 47 vozòoch. Vylo�ili 181 
028 ton z 3 922 vozòov, 
v Beluši 6 666 ton zo 185 
vozòov. 
Cez stanicu Ladce prešlo 
13 204 vlakov nákladnej 
prepravy a rušòov a 21 236 
vlakov s prepravou cestu-
júcich. 
Tr�by za prepravu cestu-
júcich dosiahli èiastku 753 
922 Sk v Ladcoch a 509 478 
Sk v Beluši, èo znamenalo 
mierny vzostup oproti roku 
2000.
Tr�by za prepravu tovaru 
dosiahli v Ladcoch 25 806 
617 Sk a v Beluši 73 310 
Sk.

Talentovaní výtvarníci pod 
vedením uèiteliek Mgr. Má-
rie Pastorkovej a Mgr. Emí-
l ie Mrázikovej reprezen-
tovali školu svojimi prácami 
v okresnej sú�a�i o “Zlaté 
jablko” a “Vianoèný èas”. V tej 
prvej získal Patrik Daranský 
(6. roè.) 2. miesto a Zuzana 
Èervená (7. roè.) 3. miesto.
15. januára t.r. pripravili uèite-
lia D. Pru�inec a M. Pastork-
ová matematicko-fyzikálny 
kvíz pre �iakov 6. a 7. roèníka. 
Na 1. mieste skonèili �iaci 7. 
A triedy (S. Hatoková, K. Áèk-
ová, L. Habánek, B. Letko). 2. 
miesto 6. B, 3. miesto 6. A, 4. 
miesto 7. B. 
Zápis �iakov do 1. roèníka sa 

Správy zo Zák ladnej  ško ly
uskutoènil 17. januára 2002. 
Rodièia prihlásili dovedna 24 
�iakov. Otvorí sa teda iba jedna 
1. trieda. 
Vysvedèenie dostali �iaci (za 1. 
polrok) 31. januára. Na spamät-
anie mali hneï v piatok - 1. 
februára -  polroèné prázdniny. 
Ako sme u� informovali, ZŠ 
prešla od 1. januára 2002 na 
právnu subjektivitu. V súvislosti 
s touto zmenou poskytujú te-
locvièòu do prenájmu. Informácie 
na è. tel. 4628 232.
Vedenie ZŠ a všetci jej zamest-
nanci prajú obèanom Ladiec 
všetko najlepšie v roku 2002, 
ve¾a zdravia, š�astia, porozu-
menia. Tešíme sa na vzájomnú 
spoluprácu. 
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 STALO SA 
PRED ROKMI

Odviate časom
Kameòolom Tune�ice

605
Najstaršia známa písomná zmienka o obci Tune�ice. 
V roku 1397 krá¾ �igmund Lucemburský daroval 
viaceré obce Stiborovi zo Stiboríc. Boli medzi nimi 
aj Tune�ice uvádzané ako Tuniuk. V roku 1462 
(pred 540 rokmi) Matej Korvín daroval obec 
Bla�ejovi Magyarovi. Vtedy sa uvádza názov obce 
ako Thunezycze. 
530
Najstaršia známa písomná zmienka o obci Ladce. 
V roku 1472 uhorský krá¾ Matej Korvín daroval 
Ladislavovi Podmanickému do majetku obce Ladce 
(Ledcze) a Mojtín (Moythin). Pôvodným majite¾om 
bol Juraj z Hatnej (Georg de Hatha), po òom Šteffek 
z Vrbna. Ten sa poèas vojny s Poliakmi dopúš�al 
lúpe�í a násilností na obyvate¾stve. Preto mu krá¾ 
majetok odobral a daroval Ladislavovi Podmanick-
ému.
80
23. novembra 1922 trenèiansky �upan povolil 
kolaudáciu elektrickej siete, ktorej stavbu reali-
zovala firma Elektrárne Trenèianska Teplá na trase 
Košeca – Ladce – Ladce kameòolom. Súèasne aj do 
vápenky v Ladcoch a odtia¾ do kameòolomu firmy 
“Vápno a drevo dorábajúcej spoloènosti”. �upan však 
nepovolil odboèku do Tune�íc. Zamietnutie vyvolalo 
v tune�ickom zastupite¾stve ve¾ké protesty.
55
Horné Ladce boli elektrifikované ove¾a neskôr. Malo 
sa zaèa� v roku 1946, ale suma 190 000 Kès (v starej 
mene) sa vyèerpala a elektrifikácia sa uskutoènila 
a� v roku 1947.
30 
V roku 1972 Slovenský zväz �ien v Ladcoch zalo�il 
spevácky krú�ok �ien, aby vyplnili medzeru, ktorá 
bola pri tvorbe kultúrnych programov, najmä pri 
akciách Zboru pre obèianske zále�itosti. Prvou ve-

V ostatnom èísle Ladeckých 
zvestí sme s¾úbili, �e sa v tejto 
rubrike zmienime aj o kameòo-
lome v Tune�iciach. Jeho 
história siaha do zaèiatku 19. 
storoèia. My si však všimneme 
niektoré èasti fungovania 
kameòolomu v dvadsiatom 
storoèí. 
Kameòolom najskôr dodával 
kameò na výstavbu komu-
nikácií a èiastoène na výrobu 
vápna v dnes u� nejestvu-
júcej vápenke. Podstatná èas� 
kameòa na výrobu vápna sa 
�a�ila v lome na severnom 
úboèí Kališ�a a èiastoène 
v lome na západnom svahu 
Kališ�a. Odtia¾ dopravovali 
surovinu priamo do vápenky 
lanovou dráhou (drotbahn). 
Z kameòa tune�ického lomu 

sa vyrábala aj vápenná múèka, 
ktorá sa pridávala ako vápnik 
do krmiva hospodárskych zvi-
erat. Mlyn na mletie vápennej 
múèky bol poved¾a cesty, asi 
sto metrov severne od terajšieho 
domu pani Uríèkovej. 
Na prepravu kameòa slú�ila 
aj úzkoko¾ajná �eleznièka popri 
�elezniènej trati a na prepravu 
z tzv. zadnej bane rovnako 
úzkoko¾ajná �eleznica. Teraz 
po jej podklade vedie cesta do 
ladeckých hôr. Najväèší rozmach 
�a�enia v tune�ickom lome bol 
poèas budovania Priehrady 
mláde�e – vodného diela v Nosi-
ciach. Pravda, aj teraz, keï lom 
zásobuje výstavbu dia¾nice. 

Ví�azoslav Kalus

JARNÝ VÝKOP 24. MARCA
1. trieda mu�i

24.3.   Hor. Poruba 

– Ladce

31.3.   Ladce – 

Ilava

7.4.   Tàstie – Ladce

14.4.   Ladce – 

Pru�ina

21.4.   Plevník – 

Ladce

28.4.   Ladce – 

Podmanín

5.5.  Beluša – Ladce

12.5.   Ladce – 

Prejta

19.5.   Pov. Teplá – 

Ladce

26.5.   Ladce – Pa-

pradno

2.6.   Bolešov – Ladce

9.6.   Sverepec – Ladce

16.6.   Ladce – 

Borèice

III. A trieda – mu�i

7.4.   Lazy – Tune�ice

14.4.   Tune�ice – 

Lúky

21.4.  Tuchyòa – Tune�ice

28.4.  Tune�ice – Kvášov

5.5.   Kamenièany – Tune�ice

12.5.   Tune�ice – 

FC Púchov

19.5.   Ilava B – 

Tune�ice

26.5.   H. Breznica 

– Tune�ice

2.6.   Tune�ice – Zubák

9.6.   Lednica – Tune�ice

16.6.  Tune�ice – È. Kameò

I. trieda – st. �iaci

24.3.   Jasenica – 

Ladce

31.3.   Ladce – 

Pruské

7.4.  Beluša – Ladce

14.4.   Ladce – 

Tuchyòa

21.4.   Pru�ina – 

Ladce

28.4.   Ladce – 

Košeca

5.5.  Dohòany – Ladce

12.5.  Ladce – Lysá

19.5.  Mikušovce – Ladce

26.5.  Ladce – Pov. Teplá

2.6.    Papradno – Ladce

9.6.   Ladce – Plevník

16.6.   Ladce vo¾no

Stolní tenisti TJ Tatran ce-
mentáreò Ladce hrajú v 5. 
rekont lige. A hrajú stále 
lepšie, veï od 5. kola po 
11. kolo neprehrali ani jeden 
zápas. Pre zaujímavos� 
výsledky zápasov od 6. 
kola:
Ladce – Slovan P.P. D 14 
: 4
PS Pov. Bystrica – Ladce 
4:14
Ladce – TTC H 18 : 0
N. Dubnica – Ladce 8 : 10
Ladce – Pru�ina 11 : 7
Dol. Maríková – Ladce 4 
: 14 

Stolní tenisti stále lepší
V aktuálnej tabu¾ke dòa 
15. januára t.r. bol na pr-
vom mieste TTC P.B. “F” 
30 bodov, na 2. mieste 
Udièa 27 bodov, tretia bola 
Domani�a 24 bodov a na 4. 
mieste Ladce s rovnakým 


