
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  1      február 

Vyrobili i predali 665 000 ton 
cementu

Úpadok slovenského stavebníctva pokraèoval aj v roku 2002. 
Nepriaznivý vývoj a krach i ve¾kých stavebných firiem zasiahol 
priamo výrobu stavebných hmôt. Naša cementáreò sa zásluhou 
umnej hospodárskej politiky, kvalitnými výrobkami a vysokým 
exportom týmto �a�kostiam vyhla a zostala i naïalej vzorom 
hospodárskej stability.

Investièná výstavba – mod-
ernizácia, ekonomizácia a 
ekologizácia výroby úspešne 
pokraèovala. V roku 2002 na 
sledovaných stavbách prein-
vestovali viac ako 350 miliónov 
korún. Konkrétnu podobu 
nadobudli stavby (realizované 
alebo vo výstavbe). 
- Komplexná rekonštruk-

cia výmenníka, vrátane 
rozšírenia o kalcinaèný 
kanál.

- Výstavba filtra roštového 
chladièa slinku, ktorý je vo 
svojej kategórii špièkovým 
zahranièným zariadení. 
Z h¾adiska úletu tuhých 
látok do ovzdušia nemá 
obdobu u ostatných ce-
mentáròach na Sloven-
sku.

- Výstavba uho¾ného hos-
podárstva, resp. nové 
objekty postavené v rámci 

tejto investície sú nielen 
moderné, ale v zásade me-
nia i tvár cementárne na 
nepoznanie od starých ob-
jektov a nádvoria fabriky. O 
hospodárskom význame i 
ekológii tejto investície sme 
u� písali a podrobne sa 
k tomu ešte vrátime. 

Výroba cementu dosiahla v roku 
2002 druhý najvyšší výkon 
v histórii cementárne. Vyrobili 
i predali 665 000 ton cementu 
(v roku 2001 to bolo 670 000 
ton). Hospodársky výsledok 
mal priamy dopad na stabilitu 
zamestnanosti, na sociálne 
zázemie i �ivotnú úroveò pra-
covníkov ceme-ntárne a ich 
rodín. Priemerný plat v roku 2002 
bol 22 432 Sk, vèítane trinásteho 
i štrnásteho platu.

Bolo nás 2576
V roku 2002 pokraèoval 
t r e n d  p o k l e s u  p o è t u 
obyvate¾stva Ladiec. K 1. 
januáru 2002 nás bolo 2 
604, na konci roka 2002 je to 
2 576.
Poèas minulého roku sa 
pris�ahovalo 15, ods�a-
hovalo 46 obyvate¾ov. Nar-
odilo sa 22 detí (z toho 12 
chlapcov a 10 dievèat). 
Zomrelo 19 obèanov (9 �ien 
a 10 mu�ov). Najmladší 

boli Mosorjaková Anna (55 
rokov) a Jaroslav Martinák 
(58). Najstarším obèanom, 
ktorý v roku 2002 zomrel bol 
Pavel Martinák (87 rokov). 
Priemerný vek zomrelých 
bol v uplynu-lom roku 73,1 
roka. Za posledných desa� 
rokov bol najvyšší priemer 75 
rokov (1992 a 2000). Najni�ší 
64 rokov (1997) a 66 rokov 
(1999).

1. januára 2003 sme si pripomenuli desiate výroèie vzniku 
Slovenskej republiky. Obèania Ladiec sa pri prechode rokov 
na Silvestra znova zišli na kri�ovatke – námestí Ladiec. Toto 
stretnutie, i keï podobné ako po minulé roky, nieslo punc 
výroèia vzniku demokratického slovenského štátu – Slovenskej 
republiky. 
Dòa 1. januára sa v miestnom rozhlase pri tejto príle�itosti 
obèanom prihovoril starosta obce Ing. arch. Ján Remo:

Vá�ení obèania !

Je pre mòa ve¾kou c�ou 
prihovára� sa k Vám v tento 
významný deò 10. Výroèia 
vzniku samostatnej Sloven-
skej republiky. 
Dovolte mi preto, popri 
�elaní všetkého najlepšieho 
do nového roka, aby som sa 
nakrátko pristavil pri tomto, 
pre náš národ, takom vý-
znamnom výroèí. 
Stroskotanie ve¾kých ídeí 
20. storoèia, akými boli 
pokus o jednotný Èeskoslo-
venský národ, èi sociálny 
ex-periment so socializmom, 
zostalo Slovensku len jediné 
riešenie. Zobra� svoj osud 
do svojich vlastných rúk a 
�i� na svojom, za svoje a po 
svojom. 
Vo vedomí Slovákov pre�íva 
pocit a vedomie malého 
národa, ktorý si len ne¾ahko 
získava uznanie a sympatie 
ve¾kého sveta. Ve¾mi dlho 
sme �ili v podruèí a tieni 
väèších a mocnejších náro-
dov, hoci i my máme svoje 
vlastné dejiny. 
Naša ne¾ahká minulos� sa 
najviac prejavuje v hospo-
dárskych problémoch ako 
následkov zlej štruktúry 
zdedeného hospodárstva, 

hlavne priemyslu. Toto je 
stále zdroj pochybností 
mnohých, ešte aj po 10. 
rokoch samostatného štátu. 
Zneni� nevhodnú štruktúru 
hospodárstva a to v èase 
transformácie celej spoloè-
nosti, nie je mo�né tak rýchlo, 
ako by sme si všetci �elali. Je 
to proces dlhodobý, ale jeho 
efekt sa urèite dostaví. 
Napriek tomu, je u� dnes 
Slovensko všeobecne uzná-
vanou krajinou a aj naša inte-
grácia sa deje na úrovni rov-
nocenného partnera v rodine 
Európskych národov. Je len 
na nás, ako vyu�ijeme túto 
šancu na posilnenie našej 
ekonomickej sily, ako základu 
národnej svojbytnosti. 
Preto Vám všetkým �elám, 
ve¾a zdravého sebavedomia, 
tvorivých síl a odhodlanosti 
by� úspešní v podnikaní, èi 
na svojom pracovisku poèas 
celého roka. Na to, aby sme 
mohli úspešne pracova� vo 
svoj vlastný prospech, ale 
i v prospech Slovenska i 
našej obce, Vám �elám pe-
vné zdravie, pokoj a pohodu 
v rodinách, ve¾a hojnosti 
všetkého, po èom tú�ite, ve¾a 
�ivotného optimizmu a viery 
v našu budúcnos�.

Preèítajte si na strane:
4. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach evidencie 
psov
5. Komisie obecného zastupite¾stva
7. Vy�rebovanie futbalových sú�a�í jar 2003. Program kina 
Slovan na február a marec 2003.

Komunálny odpad, problém 
obce i obèanov

Vývoz komunálneho odpadu je, 
zdá sa, trvalý problém: ekologický, 
obèiansky a finanèný. 
V roku 2002 obec Ladce zaplatila 
za odvoz a ulo�enie komunálneho 
odpadu znaèné sumy. 
- Vývoz smetných nádob -  
 1 136 985 Sk
- Vývoz a ulo�enie odpadu z 82 

krát naplnených ve¾kokapacit-
ných kontajnerov 289 973 

Sk.
Spolu teda obec zaplatila 1 426 958 
Sk.
Do obecného rozpoètu by sa malo 
výberom od obèanov vráti� (za vývoz 
smetných nádob, kontajnery platí 
obec) 607 780 Sk. 
V roku 2002 sa vybralo 567 492 
Sk. Nedoplatok, ak pripoèítame 
aj ne-doplatok z roku 2001, je 92 



Štatistika o obèanoch

VlaKy – PošTa – ElEKTriNa
Tri zariadenia – inštitúcie, ktoré nám po celý rok slú�ia, u¾ahèujú 
�ivot. Fenomény, ktoré desa�roèia patria k obci. Aký bol pre nich 
minulý rok? Èo dosiahli v roku 2002?

Nové bloky na 
rozvodni

22 – èlenný kolektív pracovníkov 
Vodnej elektrárne v Ladcoch aj 
v roku 2002 viedli Ivan Fedor a 
Pavol Stareèek. 
Najvýznamnejším èinom v technic-
kej vybavenosti v minulom roku 
bola rekonštrukcia 4 kV rozvodne. 
Práce urobila firma Liv Elektra 
Bratislava. Rozvodòa bola kom-
plet-ne vybavená novými blokmi, 
ktoré sú preva�ne vyzbrojené 
spínacími a istiacimi prvkami od 
firmy ABB. Tým sa stali všetky roz-
vodne na elektrárni plno automati-
zované cez riadiace systémy. 
Po rekonštrukcii sú aj dve tur-
bíny. Problémy sú s TG1, ktorá za 
obdobie od apríla do decembra 
2002 spôsobila okolo 120 porucho-
vých výpadkov. Na odstránenie 
nedostatkov (uznanie reklamácie) 
sa uskutoèòujú rokovania medzi 
Slovenskými elektráròami a fir-
mou Voest Alpine Austria. 
V elektrárni je okrem výrobných 
otázok dominantný jeden ¾udský 
problém. Slovenské elektrárne sú 
pred privatizáciou. Pracovníci sa 
s obavami pozerajú do budúcnosti, 
preto�e je isté, �e elektrárne budú 
zni�ova� stavy. Súèasný trend 
(aj u budúcich privatizérov) je 
èo najviac vy¾udni� elektrárne a 
nevyhnutnú opravárenskú èinnos� 
vykonáva� dodávate¾sky.

Státisíce zásielok 
na pošte

Za rok 2002 doruèili a prijali na 
poštovom úrade v Ladcoch státisíce 
rôznych zásielok pre obèanov a 
inštitúcie v obci. Mo�no vás budú 
zaujíma� nasledovné èísla. 
Doruèili 107 016 kusov listových 
zásielok, 2 160 balíkov, 12 000 
doporuèených listov. Na kilogramy 
(a� metráky) sa rátajú letákové a 

reklamné zásielky. Ka�dý mesiac 
poštové doruèovate¾ky potešili 600 
dôchodcov, ale i vyinkasovali 590 
kusov zdru�eného inkasa. V roku 
2002 doruèili viac jako 10 tisíc 
exemplárov tlaèe a èasopisov. 
Podané zásielky dasahujú rovnako 
vysoké èísla. Na pošte v uplynu-
lom roku prijali 800 550 listových 
zásielok, 550 balíkov, okolo 10 000 
doporuèených zásielok a 15 000 
poštových poukazov. 
Okrem spomínaných „klasických“ 
slu�ieb poskytujú v plnom rozsahu i 
slu�by Poštovej banky, zabezpeèujú 
predaj �rebov, tlaèe a èasopisov.

35 381 vlakov cez 
s t an i cu  ladce

Na �elezniènej stanici Ladce (Beluša) 
sa zvýšil poèet pracovníkov z 34 na 
36. Stalo sa tak po zní�ení fondu 
pracovného èasu zo 40 hodín na 
37,5 hodiny tý�denne. 
V roku 2002 v Ladcoch poklesla 
nakládka v porovnaní s rokom 2001. 
V minulom roku nalo�ili 311 417 ton 
do 6 375 vagónov. V ladèianskej 
stanici vylo�ili 4 374 vozòov s 219 
257 tonami materiálu. V Beluši 6 
953 ton zo 116 vozòpv.
Cez stanicu Ladce prešlo 14 525 
vlakov nákladnej prepravy a rušòov 
a 20 856 vlakov osobnej dopravy. 
V Ladcoch skonèilo 186 ucelených 
vlakov a zo stanice vyšlo 210 
takýchto súprav. 
V stanici Ladce utr�ili od cestujúcich 
729 866 Sk, v stanici Beluša 483 
596 Sk, èo znamená mierny pokles 
oproti roku 2001. V minulom roku 
zaèali skúšobnú prevádzku predaja 
cestovných lístkov výpoètovou tech-
nikou (v Ladcoch i Beluši).
Tr�by z prepravy tovaru dosiahli 
v Ladoch 30 878 079 Sk, v Beluši 
188 596 Sk. Je to o 20% viac jako 
v roku 2001.

DVaDSa� roKoV SPa¾uJú PNEumaTiKy
Uplynulo dvadsa� rokov odvtedy, 
èo v ladèianskej cementárni zaèali 
zhodnocova� (spa¾ova�) opotrebo-
vané pneumatiky. Pre tento úèel 
vybudovali pri rotaènej peci au-
tomatickú linku na dávkovanie 
pneumatík a niektoré meracie 
zariadenia. Roèné spa¾ovanie sa 
pohybuje okolo 3 000 ton pneu-
matík. Za posledných desa� rokov 
spálili takto 27 300 ton opotrebo-
vaných pneumatík, èo je 550 – 750 

tisíc kusov. Viete si predstavi� 
skládku, kde by sa také mno�stvo 
umiestnilo?
Starší si iste pamätajú na odpor 
mnohých obèanov proti spa¾ovaniu 
pneumatík na zaèiatku osemdesia-
tych rokov. Dnes je jasné, �e je to 
technológia s najvyššou ekologic-
kou úèinnos�ou. Paradoxné je, �e 
v ostatných rokoch nemô�u spáli� 
to¾ko pneumatík, ko¾ko by mohli, 
preto�e je ich nedostatok.

Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

úspešný rok 
SZZP v ladcoch

Medzi najúspešnejšie orga-
nizácie v našej obci patrí 
organizácia Slovenského zvä-
zu zdravotne postihnu-tých. 
Výbor organizácie vedený 
Štefanom Kováèikom pripravil 
pre svojich sedem-desiat èle-
nov v roku 2002 ve¾a zaujíma-
vých, pouèných i zábavných 
podujatí. 
U� viac rokov poskytujú svojim 
èlenom mo�nos� spoloèen-
ského �ivota. V minulom roku 
sa viackrát stretli s èlenmi 
organizácií SZZP Domani�a, 
Sverepec, Beluša, Ilava, 
Púchov a Lúky. 
Neuzatvárajú sa iba do seba, 
ale poriadajú akcie, ktoré majú 
ve¾kú návštevnos� a spåòajú i 
kultúrno – spoloèen-ské kri-
tériá. Takýmto podu-jatím bol  
Deò matiek za úèasti do 200 
obèanov. 
Priebe�ne sme o okciách 
SZZP písali. Nedá nám však, 
aby sme znova nespomenuli 
ve¾ké a organizaène nároèné 
podujatie – Oblastné športo-
vé hry zdravotne postihnu-
tých, ktoré sa v minulom roku 
konali v Ladcoch a náš SZZP 
bol spoluorganizátor. 
Mohli by sme ešte spomenú� 
úèas� na športovej sú�a�i 
v strelbe zo vzduchovky, 
zájazd do Terchovej, zabez-
peèovanie rekondièných a re-
kreaèných pobytov a ïalšie. 
Za ve¾mi prospešnú treba 
poklada� besedu s pracov-
níkmi sociálneho odboru OÚ 
v Ilave. 
Výbor organizácie spolu 
s èlenmi sú vïaèní Obecné-
mu úradu v Ladcoch a Po-
va�skej cementárni, a.s. za 
finanènú podporu, bez ktorej 
by iba �a�ko mohli vykonáva� 
svoju bohatú èinnos�.

V roku 2003 sa nejako 
podstatne nelíši zlo�enie 
Zboru pre obèianske 
zále�itosti v Ladcoch a 
s menšími zmenami zos-
táva i jeho programové 
zameranie. 
I naïalej budú fungova� 
jeho „klasické“ formy: 
o b è i a n s k e  s o b á š e , 
pohreby, privítania detí 
do �ivota (hromadné i 
individuálne), ale i tie 

ZPoZ v roku 2003 netradièné, akými sú vítanie 
prváèikov v Základnej škole, 
odovzdávanie výuèných 
listov uèòom Odborného 
uèiliš�a, stretnutie obèanov 
nad 70 rokov, prijatie �iakov, 
ktoré nejakým spôsobom 
urobili dobré meno svojej 
škole a obce, Deò matiek 
a iné. 
Z minulého roku sa prenáša 
dos� akútna otázka doplne-
nia – rozšírenia speváckeho 
krú�ku �ien a niektoré ïalšie 
organizaèné otázky.

Zomreli: 
Mária Mièudová (89 rokov)

Karol Minárik (64)
Bohuš Haršáni (49)

Ladislav Kukuliaš (54)
Všetci smútime za tými, ktorí 

nás nav�dy opustili. 

�ivotné jubileá
90 rokov

Tohoto vysokého veku sa 5. 
marca do�íva pani Emília 

Vrabcová.
80 rokov

80. výroèie narodenia si spolu 
so svojimi najbli�šími pripom-
enula 3. februára pani Alojzia 

Ro�níková.
Rovnaké výroèie oslávi 3. 

marca pán Gustáv Petrík a 20. 
marca Július Mihálik.

Všetkým �eláme zdravie a ešte 
ve¾a radostných chví¾ v kruhu 

svojich najbli�ších.
25. výroèie sobáša

dòa 28. januára 2003 oslávili 
Peter Jurík s man�elkou Annou, 

rod. Zelíkovou
Dòa 1. apríla 2003 oslávia 

strieborný sobáš Štefan Kuman 
s man�elkou ¼udmilou, rode-

nou Šedivou.
50. výroèie sobáša

oslávia 12. apríla Gustav 
Petrík s man�elkou Agnesou, 

rodenou Zúberovou.
Prajeme im ve¾a zdravia, 

spokojnosti a vzájomného po-
rozumenia na ïalšej spoloènej 

ceste.



PrVé ZaSaDaNiE 
SláVNoSTNé i PracoVNé
Dòa 3. januára 2003 sa v prístavbe kultúrneho domu konalo prvé 
zasadanie novozvoleného obecného zastupite¾stva. Zasadanie 
bolo verejné a zúèastnili sa na òom okrem poslancov predsedovia 
politických strán a hnutí, zástupcovia organizácií a spolkov a os-
tatní obèania. Program bol slávnostný i pracovný a splnil hlavné 
poslanie: s¾ub starostu a poslancov a vo¾ba funkcií v novom 
zastupite¾skom orgáne.

Zasadanie otvorila pracovníèka 
Obecného úradu v Ladcoch ¼. Po-
rubèanová, ktorá odovzdala vedenie 
zasadania bývalému poslancovi OZ 
Mariánovi Justhovi. 
Ing. Emil Záhradník, podpredseda 
Miestnej volebnej komisie v Lad-
coch zhodnotil priebeh a výsledky 
volieb obecného zastupite¾stva a 
starostu obce v decembri minulého 
roka. 
Potom zlo�il slávnostný s¾ub sta-
rosta obce Ing. arch. Ján Remo a 
ujal sa vedenia zasadania. 
Potom postupne zlo�ili s¾ub aj po-
slanci, èo potvrdili podpismi:
 
„S¾ubujem na svoju èes� a sve-
domie, �e budem riadne plni� svoje 
povinnosti, ochraòova� záujmy 
obce, dodr�iava� Ústavu slovenskej 
republiky, ústavné zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy 
a pri výkone svojej funkcie poslanca 
obecného zastupite¾stva ich budem 
uplatòova� pod¾a svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“

Po zlo�ení s¾ubu si prítomní so 
záujmom vypoèuli príhovor starostu 
obce Ing. arch. Jána Remu, ktorého 
doslovné znenie uvádzame: 

„Hneï na úvod môjho vystúpenia 
mi dovo¾te srdeène sa poïakova� 
všetkým poslancom minulého 
obecného zastupite¾stva za ich 
prácu v prospech obce, za disci-
plinovanú úèas� na zasadaniach 
obecných zastupite¾stiev poèas 
celého funkèného obdobia. 
Zároveò úprimne blaho�elám Vám 
všetkým, ktorí ste ví�azne prešli 
komunálnymi vo¾bami v našej obci 
a stali ste sa poslancami nového 
obecného zastupite¾stva. 
Stali sme sa reprezentantami sa-
mosprávy našej obce a od našej 
rozhodovacej èinnosti a preziera-
vosti závisí, kam dospeje naša obec 
poèas najbli�ších štyroch rokov. Na 
toto obdobie sme na seba prevzali 
úlohu zastupova� záujmy obèanov 
našej obce, rozhodova� v ich mene a 
riadi� chod a rozvoj našej obce. 
Je to zodpovedná úloha a obèania 
majú právo vy�adova� od nás jej 
dôsledné napåòanie. Nezabudnite 
prosím na to, �e svoje verejné 
funkcie musíte vykonáva� nielen 
pre obèanov, ktorí nás volili, ale aj 

pre tých, ktorí nás nevolili, alebo sa 
volieb vôbec nezúèastnili. Poslanci 
Národnej rady Slovenskej republiky a 
predstavitelia miestnej samosprávy 
získavajú u nás mandáty priamou 
vo¾bou obèanov. Z toho pramení 
naše právo rozhodova� a z neho 
vyplýva aj naša zodpovednos� 
sklada� úèty obèanom. Verím, �e po 
skonèení nášho funkèného obdobia 
sa budeme ma� èím prezentova�. 
Práca v samospráve obcí a miest 
nie je jednoduchá, ale zato krásna 
a podnetná. S pribúdajúcimi kom-
petenciami rastie aj jej význam a 
priamy vplyv na �ivot obèanov. 
V  tomto  vo l ebnom obdob í 
u� nemô�eme oèakáva� také 
nadštandardné príjmy do rozpoètu 
obce, ako tomu bolo v uplynulom 
volebnom období. 
O to zodpovednejšie a uvá�enejšie 
musí by� naše rozhodovanie pri 
zostavovaní a schva¾ovaní obecného 
rozpoètu. V prvom rade musíme 
myslie� na chod obce, zabezpeèi� 
chod mnohých objektov v správe 
obce, vrátane školy a materskej 
školy a pokúsi� sa aj o rozvoj obce 
ako celku. Jej verejných priestran-
stiev, technickej infraštruktúry a 
podobne. 
Tento rok by sa mali zaèa� realizova� 
niektoré významnejšie investièné 
akcie ako je Dom smútku, plynofiká-
cia Horných Ladiec, rozširovanie 
vodovodnej siete, výstavba tribúny 
na futbalovom ihrisku a podobne.“
 
Rozdelenie funkcií:

Ïalší priebeh rokovania bol pra-
covný. Uskutoènili sa vo¾by niek-
torých funkcií a poverení v obec-
nom zastupite¾stve. 
Z a  z á s t u p c u  s t a r o s t u  b o l 
jednomyse¾ne zvolený Jozef Daòo. 
Funkciou sobášiacich boli pov-
erení:
Ing. arch. Ján Remo, starosta
Jozef Daòo, zástupca starostu
Daniela Hudecová, poslankyòa OZ
Postupne zvolili predsedov jed-
not l ivých komis i í  obecného 
zastupite¾stva s tým, �e na ïalšom 
zasadaní schvália èlenov týchto 
komisií.
V diskusii prehovorili predseda P – 
SNS Július Šedík a predseda KSS 
v Ladcoch Ing. Karol Horký. Obaja 
za�elali starostovi i poslancom, 

Pre obèana nijaká zmena

od 1. januára t.r. prešla 
prenosom kompetencií 
na obec opatrovate¾ská 
slu�ba. 
Èo znamená táto zmena 
pre obèana?
Pre obèanov, ktorí túto 
slu�bu u� dnes vyu�ívajú 
sa prakticky niè nezmení. 
opatrovate¾ky sa stali 
zamestnancami obce a 
mzdu im bude vypláca� 
obec zo štátnej dotácie. 
obèan, ktorý bude takúto 
slu�bu ešte len potrebova�, 
sa obráti so �iados�ou na 
obec (teda nie na okresný 
úrad). obec túto �iados� 
v spolupráci s odborným 
pracovníkom preskúma 

a preverí nárok �iadate¾a 
priamo v jeho domác-
nosti. Potom roz-hodne o 
rozsahu opatro-vate¾skej 
slu�by. 
Pracovníci opatrovate¾skej 
slu�by, teraz u� pracovníci 
obce, zostávajú v poète, 
aký bol doteraz, to zna-
mená, �e rozsah poskyto-
vanej slu�by sa nemení. 
Zmeny v rozsahu opatrova-
te¾skej slu�by budú po-
su-dzované individuálne 
pria-mo u obèana na túto 
slu�bu odkázaného. 

Ing. arch. Ján Remo 

starosta obce

oBÈiaNSKy PoSToJ

Obèania Ladiec platili daò 
z nehnute¾ností v roku 
2002 mimoriadne discipli-
novane.
Celkom bolo v obci v mi-
nulom roku 903 daòovníkov, 
ktorí platili obci dane v troch 
kategóriách. 
Daò z pozemkov sa týkala 
ornej pôdy, trvale trávnatých 
porastov, záhrad, lesných 
pozemkov, zastavaných 
a stavebných pozemkov. 
Všetko spolu 12 206 003 
m2. Na túto výmeru bolo 
predpísaných 536 269 Sk. 
Obèania zaplatili 532 600 
Sk. Teda nedoplatok bol 
necelých 4 tisíc korún. 
Daò zo stavieb platili obèa-
nia za bytové domy a 
príslušenstvo k nim (624), 
stavby po¾nohospodárskej 
prvovýroby (3), rekreaèné 
a záhradné chaty (27), sa-

Obèania, ktorí odovzdali odpadové suroviny pomohli 
nášmu hospodárstvu a súèasne sa zbavili pova¾ujúceho 
sa �eleza a fliaš. Zber organizoval obecný úrad a prin-
iesol tieto výsledky:
�elezného šrotu odviezli do zberne Belobrad Beluša 
2 670 kg.
Odpadového skla nazbierali a odviezli do Skloobalu 
Nemšová 2 004 kg.
Okrem toho pomohli škole pri zbere papiera 200 kilo-
gramami.

mostatne stojace gará�e 
(227), priemyselné a energe-
tické stavby (37), stavby na 
ostatnú podnikate¾skú èin-
nos� (42) a iné stavby (9) – 
spolu 969 stavieb. Daò z tejto 
kategórie bola vyrú-bená vo 
výške 1 029 145 Sk – za-
platená 1 027 642 Sk. Teda 
aj tu takmer bez zvyšku.
Daò z bytov sa platila z 216 
bytov. Z 12 158 korunového 
predpisu zaplatili majitelia 
bytov 12 103 korún. 
Celkom daò z nehnute¾ností 
v obci Ladce za rok 2002 bola 
predpísaná 1 577 572 Sk a 
zaplatená 1 572 346 Sk. 
Takéto platenie daní, také-
to plnenie si povinností, 
mô�eme bez zvelièovania 
nazva� skoro zabudnutým 
termínom – obèiansky pos-
toj.

Pomohli hospodárstvu



VšEoBEcNE ZáVäZNé NariaDENiE o PoD-
miENKach EViDENciE PSoV a ZNEÈiS-�oVaNia 
PriESTraNSTiEV Na úZEmí oBcE laDcE

Èl. 1 - úVoDNé 
uSTaNoVENia

Toto VZN upravuje podrobné 
podmienky evidencie psov na 
území obce Ladce a ïalej:
- podmienky vodenia psov
- povinnosti pri zneèis�ovaní 

priestranstiev
- priestupky dr�ite¾ov psov
- pokuty za priestupky
podmienky vedenia evidencie

Èl. 2 - EViDENcia PSoV

Chovate¾ psa je povinný:
1. Psa staršieho ako 3 mesiace 
do 30 dní po dovàšení veku 3 
mesiacov nahlási� na Obecný 
úrad Ladce. Pes bude zapísaný 
do evidencie psov a bude mu 
pridelená evidenèná známka.
2. Majite¾ je povinný do eviden-
cie nahlási� umiestnenie cho-
vného priestoru, v ktorom sa pes 
na území obce zdr�iava, ak sa 
toto miesto nezhoduje s trvalým 
pobytom majite¾a psa.
3. Meno a priezvisko a trvalý 
pobyt majite¾a psa.
4. Tetovacie èíslo, alebo údaj o 
èipovaní psa, ak ho pes má.
5. Majite¾ je povinný nahlási�, ak 
pes uhryzol èloveka bez toho, 
aby bol sám napadnutý, alebo 
vyprovokovaný.
6.  Úhyn psa a odovzdanie 
známky.
7. Stratu psa.
8. Ka�dú zmenu údajov, alebo 
zmenu skutoènosti je majite¾ 
povinný nahlási� do 30 dní od 
zmeny skutoènosti.
9. Dostavi� sa ka�doroène ku 
povinnému oèkovaniu psov proti 
besnote.
10. Psa, ktorý poranil èloveka, 
okam�ite da� prehliadnu� vet-
erinárnym lekárom a vyda� 
zranenému potvrdenie o zdra-
votnej prehliadke psa do 48 
hodín.

Èl. 3  - EViDENÈNá 
ZNámKa

1. Obec vydá pri zapísaní psa do 
evidencie evidenènú známku, 
na ktorej bude evidenèné èíslo 
psa, názov obce Ladce.
2. Známka je neprenosná na in-
ého psa. Ak dôjde k strate, alebo 
znièeniu známky, majite¾ je 
povinný túto skutoènos� oznámi� 
obci do 14 dní od straty, alebo 
znièenia známky. 

3. Obec vydá za úhradu 20 Sk 
náhradnú známku.

Èl. 4 - VoDENiE PSa

1. Vodi� psa mimo jeho chovný 
priestor mô�e len osoba fyzicky 
zdatná, spôsobilá a schopná 
ovláda� psa v ka�dej situácii, 
prièom je povinná zabraòova� 
tomu, aby pes útoèil alebo inak 
ohrozoval èloveka, alebo iné 
zvieratá. Je povinný zabráni� 
aj tomu, aby pes poškodzoval 
prírodu, �ivotné prostredie. 
2. Vodi� nebezpeèného psa (to 
je pes pod¾a zákona è. 282/2002 
Z.z. par. 2 ods. b, ktorý pohrý-
zol, alebo ranil èloveka) mimo 
chovného priestoru mô�e len 
osoba spôsobilá na právne 
úkony. Pes musí ma� nasadený 
náhubok. 
3. V ka�dom prípade za psa 
zodpovedá majite¾ psa.
4. Majite¾ psa, ktorý pohrýzol, 
je povinný osobe, ktorú pes 
pohrýzol nahlási� meno, priez-
visko, adresu a zároveò túto 
skutoènos� nahlási� na obecný 
úrad. 
5. Vodi� psa na ulici je mo�né 
len na vôdzke. 
6. Zakazuje sa vodi� psa na 
detské ihriská, do areálu školy, 
škôlky. 
7. Ka�dý majite¾ psa je povinný 
zabezpeèi�, aby pes nemohol 
ohrozova� okoloidúcich cez plot 
a na bránu umiestni� tabu¾ku 
„Pozor pes“.
8. Vo¾ný pohyb psa na vere-
jných priestranstvách, uliciach 
bez dozoru je zakázaný.

Èl. 5 - ZNEÈiSTENiE 
VErEJNého PriESTraN-

1. V záujme dodr�ovania hygie-
ny a èistoty, ochrany verejného 
poriadku a dobrého obèianske-
ho spoluna�ívania je chovate¾ 
povinný:
- dr�a� psa v èistote
- dba� o to, aby nezneèis�o-

val okolie (obchodné vý-
klady, stánky, verejné za-
riadenia, detské ihriská, 
pieskoviská a pod.)

- nepoškodzoval kvetinové 
záhony, trávniky

okam�ite odstráni� psom spô-
sobenú neèistotu a ulo�i� ex-
krementy do odpadových ná-

Èl. 6 - PriESTuPKy

1. Priestupku sa dopustí majite¾ 
psa tým, �e:
a) nenahlási psa do evidencie
b) umo�ní, aby psa viedla ne-
spôsobilá osoba
c) neohlási, ak pes pohrýzol 
èloveka
d) neoznámi stratu alebo 
odcudzenie evidenènej znám-
ky
e) neohlási svoje meno a adresu 
osobe, ktorú pes pohrýzol
f) nezabráni tomu, aby pes 
útoèil alebo inak ohrozoval 
èloveka
g) nepreuká�e toto�nos� psa 
známkou
h) nerešpektuje zákaz vstupu 
so psom alebo zákaz vo¾ného 
pohybu psa.
2. Za priestupok v odseku 1. 
písm. a), b), c), e), f) obec ulo�í 
pokutu vo výške 1 000 Sk. Za 
priestupok v odseku 1. písm. g) 
a h) ulo�í obec pokutu vo výške 
200 Sk.
3. Obec majite¾ovi psa ulo�í po-
kutu do jedného roka odo dòa, 
keï sa o priestupku dozvedela, 
najneskôr však do 3 rokov odo 
dòa, keï k porušeniu povinnosti 
došlo.
4. Ak sa majite¾ psa, alebo 
ten, kto vodí psa, opakovane 
dopustí priestupku, ulo�í mu 
obec pokutu do výšky dvojná-
sobku pokút uvedených v èl. 6 
odstavec 2.

Èl. 7 - ZáVErEÈNé 
uSTaNoVENia

1. Pokia¾ v tomto VZN nie je 
podrobnejšia úprava, odkazuje 
sa na zákon 282/2002 Z.z., 
ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky dr�ania psov. 
2. Na tomto VZN obce Ladce sa 
uznieslo Obecné zastupite¾stvo 
v Ladcoch dòa 31.10.2002.
3. Toto VZN nadobúda úèinnos� 
dòom 1.1.2003.

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

Stavebné ko-
n a n i a  ( o d 
1 . 1 . 2 0 0 3 )

Dos� zlo�itý a nároèný je pre-
sun kompetencií v stavebnom 
konaní, ktoré prešlo zo štátu na 
obec od 1. januára 2003.
V tomto prípade ide o èinnos�, 
ktorá si vy�aduje vysokokva-
lifikovaných odborníkov s prí-
slušnou praxou. Keï�e na ka�dej 
obci by takúto prácu musel 
vykonáva� jeden takýto za-mest-
nanec, znamenalo by to nárast 
pracovníkov, ktorých mzdu by 
musela hradi� ka�dá obec. Štát 
bude na obce delimitova� iba 
tie finanèné prostriedky, ktoré 
na túto èinnos� vynakladal dot-
eraz. Napr. pre Ladce by to bol 
iba zlomok pracovného úväzku 
takéhoto pracovníka.
Aby sa tento problém vyriešil, 
dohodli sa starostovia obcí 
v okrese Ilava, �e zriadia 
pre stavebné konanie dva 
spoloèné úrady. Jeden v Dub-
nici nad Váhom a pre našu obec 
v Ilave. 
Praktický postup obèana bude 
nasledovný: 
�iados� o stavebné povole-
nie, kolaudaèné rozhodnutie a 
územné rozhodnutie predlo�í na 
obecný úrad, kde ho prevezme 
poverený zamestnanec obec-
ného úradu. Tento �iados� a 
úplnos� príslušných dokladov 
preskúma. Obec potom agendu 
presunie na spoloèný úrad do 
Ilavy na vypracovanie kvalifi-
kovaného rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie potom podpíše 
starosta obce. Obèan si ro-
zhodnutie opä� vyzdvihne na 
obecnom úrade. Voèi rozhod-
nutiu sa obèan mô�e odvola� 
na Okresný úrad v Ilave (tam 
zostalo odvolacie konanie). 
Spolupráca medzi obcou Ladce 
a mestom Ilava bude dohodnutá 
zmluvne. Obec bude do spoloè-
ného úradu prispieva� iba tou 
sumou, ktorú dostane od štátu 
v rámci dotácie. 
Cie¾om takéhoto riešenia je 
zabezpeèi� kvalifikované vypra-
covanie rozhodnutí v oblasti 
stavebného konania.

Ing. arch. Ján Remo



PoSlaNci ZaSaDali 30. JaNuára
Nové obecné zastupite¾stvo na 
svojom druhom zasadaní prero-
kovalo tieto body programu:
Na �iados� miestnych podni-
kate¾ov opätovne posudzovali 
rozsah predaja textilu v Dome 
kultúry Ladce. Po krátkej roz-
prave hlasovaním nevyho-veli 
po�iadavke obmedzi� predaj na 
dvakrát za mesiac a ponechali  
pôvodné rozhodnu-tie 4 krát za 
mesiac. 
V ïalšom bode zastupite¾stvo 
odmietlo �iados� Jozefa Senku 
z Beluše o povolenie umiestni� 
stánok rýchleho obèerstve-
nia v priestore námestíèka na 
kri�ovatke v Ladcoch. Odôvo-
dnili to obavami, aby sa tento 
stánok nestal miestom predaja 
alkoholu, neporiadku a hluku. 
Obecné zastupite¾stvo zrušilo 
uznesen ie  è .  36 /2002  o 
podnikate¾skej èinnosti v Ma-
terskej škole (pranie bielizne), 
preto�e sa táto èinnos� ukázala 
by� stratová. 
Obecné zastupite¾stvo si vy-
poèulo správu o hospodárení 
v roku 2002 a prerokovalo návrh 
rozpoètu na rok 2003.
Ve¾mi negatívne sa do rozpoètu 
obce premietlo prudké zvýšenie 
cien energií. Rizikom pre roz-
poèet je aj nevyrovnaný roz-
poèet Základnej školy, preto�e 
dnes ešte nie je isté, èi štát 
navýši dotáciu na školu, ktorá 
by vykryla nárast platieb za 
energiu. 
Napriek tomu rozpoèet na rok 
2003 poslanci schválili ako vy-
rovnaný a chod obce je v plnom 
rozsahu zabezpe-èený. 
Potom hlavná kontrolórka obce 
predniesla správu o kontrolnej 
èinnosti za 4. štvr�rok 2002. 
Plný rozsah znenia správy si 
mô�u obèania preèíta� na úrad-

nej tabuli v budove obecného 
úradu. 
Vzh¾adom na opätovný nárast 
nákladov na odstraòovanie 
domového odpadu, rozhodlo 
obecné zastupite¾stvo zvýši� 
poplatok za odvoz komunál-
neho odpadu na 25 Sk (osobu 
a mesiac). I tak sa však zacho-
váva 50%-ná dotácia z obec-
ného rozpoètu. 
Poslanci schválili odmeny po-
slancom obecného zastupi-
te¾stva vo výške 300 Sk za 
jedno zasadanie. Odmenu 
budú vypláca�  kvartá lne. 
Rovnako schválili aj odmeny 
predsedom komisií vo výške 
300 Sk za jedno zasadanie a 
ostatným èlenom 150 korún za 
zasadanie. 
Obecné zastupite¾stvo schvá-
lilo novú smernicu o odme-
òovaní úèinkujúcich pri obèian-
skych obradoch, ktorá by mala 
by� lepšou motiváciou na ich 
nároènú prácu. 
V novom pláne zasadaní obec-
ného zastupite¾stva schválili 
nové termíny schôdzí na stredu 
o 16.00 hodine. Konkrétne dá-
tumy uverej-òujeme na inom 
mieste Ladeckých zvestí. 
Poslanci na zasadaní prijali 
Všeobecne záväzné nariade-
nie o úhrade za poskytovanú 
opatrovate¾skú slu�bu, ktorá 
bola delimitovaná na obec 
(píšeme o tom na inom mi-
este). 
Potom obecné zastupite¾stvo 
prehodnotilo výšku nájomného 
v priestoroch, ktoré obec prena-
jíma iným nájomcom. 
V poslednom bode programu 
prerokovali a schválili okruh 
èinností zástupcu starostu. 

Ing. arch. Ján Remo
starosta obce

okruh èinností zástupcu starostu
Jozef Daòo
- Plnenie úloh, ktorými ho poveril starosta
- Doh¾ad nad športovým areálom a športovým 

klubom Tatran Ladce
- Doh¾ad nad odpadovým hospodárstvom
- Doh¾ad nad èistotou a údr�bou obce
- Doh¾ad nad pripravenos�ou a celkovým stavom 

civilnej ochrany obyvate¾stva a nad stavom 
po�iarnej ochrany

Doh¾ad nad èinnos�ou brigádnických prác a verejno-
prospešných prác.

Zlo�enie komisií obecného zastupite¾stva

Komisia stavebná a �ivotného prostredia:
predseda: Jozef Chovanec
èlenovia: Ing. ¼udovít Slávik, Milan Rafaj, Jozef Peterka

Komisia sociálno-zdravotná a bytová
predseda: MUDr. Jarmila Martináková
èlenovia: Anna Kacinová, Daniela Hudecová, Margita 
Kantoríková

Komisia kultúra, šport a školstvo
predseda: Vladimír Chovanec
èlenovia: Marián Justh, Branislav Lipták, Milan Kukuliaš

Komisia ochrana verejného poriadku
predseda: Milan Bajza
èlenovia: Jozef Fatura, Vladimír Kvasnica, ¼ubomíra 
Porub-èanová

Komisia osobitná pre èas� Tune�ice
predseda: Ján Turzík
èlenovia: Bohumil Kvasnica, Ján Abrahámovský, MUDr. 
Jarmila Martináková

Komisia technická údr�ba obce
predseda: Jozef Fatura
èlenovia: František Markuš, František Meliš

Komisia finanèná
predseda: Jozef Daòo
èlenovia: Alena Èernotová, Margita Miklošiová, Ing. Miro-
slav Daòo

Termíny zasa-
daní obecného 
zastupite¾stva

3. január 2003  - 17.00 
hod.
30. január 2003 - 17.00 
hod.
26. február 2003 - 16.00 
hod.

26. marec 2003  - 16.00 
hod.
23. apríl 2003 - 16.00 hod.
21. máj 2003 - 16.00 hod.
25. jún 2003 - 16.00 hod.
júl 2003 – prázdniny
27. august 2003 - 16.00 
hod.
24. september 2003 – 16. 
00 hod.
22. október 2003 – 16. 00 
hod.

Ladecké zvesti èíslo 2 výjdu 3. apríla 2003
Nájdete v nich informácie:
- Februárové a marcové zasadanie obecného 

zastupite¾stva
- O distribúcii monografie „Ladce“
- Správu z matriky obce
- O tom èo „Odvial èas“ a „Stalo sa pred rokmi“
Správy zo škôl, organizácií, kultúry a športu.



E š t E  o  V i a n o c i a c h
Koncert a jaslièková slávnos�

Vianoce sú za nami u� viac ako 
me-siac. Nedá nám však, aby sme 
sa ešte nevrátili k vianoènej at-
mosfére, ktorú pomáhali vytvára� 
ladèianske deti. K tejto slávnostnej 
nálade prispeli �iaci Základnej školy 
hudbou, slovom i piesòami. Keï�e 
Vianoce sú sviatka-mi radosti, 
š�astia a darèekov, aj vystú-penia 
detí sa niesli v tomto duchu. 
Dòa 19. decembra 2002 sa pod ve-
dením Mgr. Emílie Mrázikovej konal 
v Základnej škole Vianoèný koncert. 
V bohatom programe sa svojim 
spolu�iakom predstavili �iaci Základ-
ných umeleckých škôl z Ilavy a Novej 

Dubnice (deti z Ladiec). Predvia-
noènú náladu spríjemnili krásnymi 
etudami, skladbami a vianoènými 
koledami. Odzneli i novoroèné vinše 
a texty o narodení Je�iša. 
26. decembra sa v ladèianskom 
kostole konala Jaslièková slávnos�. 
Pekným slovom sa na úvod pri-
hovoril správca farnosti Mgr. Ján 
Findura.  Na slávnosti sa deti 
predstavili básòami a piesòami 
s doprovodom hudobných nástro-
jov. Na záver sa pán farár poïakoval 
de�om za vystúpenie a veriacim za 
úèas�. Spolu s našim rodákom vdp. 
Ladislavom Vráblom nakoniec deti 

Vianoce v internáte
Vianoèné obdobie na internáte Od-
borného uèiliš�a zaèína ka�doroène 
našou úèas�ou na decembrovom 
medzinárodnom Vianoènom fut-
balovom turnaji, ktorý sa tentokrát 
uskutoènil v Liptovskom Mikuláši. 
Hneï po òom nasledoval Vianoèný 
turnaj v stolnom tenise v Zlíne, 
na ktorom sa zúèastnili 4 naše 
dievèatá, a aby toho nebolo málo, 
tak v polovici decembra sme ešte 
absolvovali Vianoèný futbalový 
turnaj stredných škôl v Pova�skej 
Bystrici. V športovom duchu sme 
pokraèovali aj poèas prázdnin, keï 
sme si vo¾né chvíle spríjemòovali 
futbalom na snehu, minivolejbalom, 
stolným tenisom a halovým hoke-
jom. V Horných Ladcoch sme si u�ili 
aj sánkovaèku a ly�ovaèku. Poèas 
sviatkov k nám na internát prišli 
naši kamaráti z nadácie Úsmev ako 
dar s projektom Vianoce v bavlnke: 
spoloène sme zhotovovali vlnené a 
bavlnené ozdoby a darèeky a strávili 
sme spolu pekný deò. 
K predvianoènej atmosfére prispeli 
naši �iaci aj nieko¾kými predstave-

niami divadelného súboru Kompas 
v materskej škôlke, na základnej 
škole aj na internáte. Predviedli 
krátku scénku Rómeo a Júlia, ktorú 
s nimi nacvièil absolvent a zamest-
nanec nášho uèiliš�a Milan Danihel. 
Gymnazistom z Pova�skej Bystrice 
sme v našej dielni pomáhali pri 
výrobe vianoèných darèekov z kera-
miky. 
Štedrý deò na internáte býva v�dy 
trošku smutnejší ako doma, ale 
atmosféra spolupatriènosti, vzá-
jomnej úcty a lásky nechýba ani 
tu. Skromné darèeky, ktoré deti 
našli pod vianoèným stromèekom 
v spoloèenskej miestnosti, dopl-
nil aj nový televízor, sponzorský 
dar pána Janeèeka (a kolektívu) 
z Dubnice. 
Nieko¾ko chlapcov a dievèat malo 
to š�astie, �e vïaka pochopeniu a 
láskavosti pána Smr�a mohli strávi� 
zopár dní a Silvester na jeho chate 
v blízkosti obce Ve¾ké Rovné. Os-
tatní zostali na internáte a o polnoci 
prišli privíta� Nový rok na námestie 
v Ladcoch. 

rekordná suma na knihy
Ladèianska obecná kni�nica pa-
trí, èo do poètu zväzkov, medzi 
najväèšie v okrese Ilava. I tak bol 
v minulom roku ku kni�nici mimo-
riadne štedrý obecný úrad, ktorý 
poskytol na nákup kníh 32 937 Sk. 
Za tieto peniaze kúpili 106 kníh, 
z nich mnohé prekrásne farebné 
publikácie encyklopedického cha-
rakteru, ale i krásnej literatúry a 
vedecko-populárnych kníh. 
Obecná kni�nica mala v roku 
2002 247 èitate¾ov, z toho 101 
detí. Zna-mená to teda, �e tak-
mer ka�dý de-siaty obèan Ladiec 

je èitate¾om obecnej kni�nice. 
Èitatelia navštívili kni�nicu 3424 
krát, prièom si vypo�ièali 11 383 
kníh. Z toho bola krásna literatúra 
pre mláde� 2 261 výpo�ièiek, 
pre dospelých 5 943. Z náuènej 
literatúry si deti vypo�ièali 934, 
dospelí 2 245 kníh. 
Porovnali sme tieto ukazovatele 
s výsledkami práce kni�nice pred 
desiatimi rokmi. Oproti roku 1992 
je poèet èitate¾ov rovnaký, poèet 
výpo�ièiek však vzrástol viac ako 
o 30%. Zvýšenie zaznamenali 
najmä v náuènej literatúre.

P r o s p e š n á  s p o l u p r á -
Èlenovia výtvarného krú�ku 
ZŠ v Ladcoch pod vedením 
Mgr. Moniky Fábryovej sa 
v po-slednom èase venujú 
najmä modelovaniu. Pri zho-
tovovaní keramických plastík 
spolupra-cujú s odborným 
uèiliš�om, kde na túto èinnos� 
majú vytvorené vhodné pod-
mienky. Modelovaniu sa pod 
vedením vychovávate¾ky Viery 
Removej venujú v rámci výcho-
vnej èinnosti. �iaci Základnej 
školy pri stretnutiach obdivovali 
šikovnos� a zruènos� uèòov.
V inej oblasti sa o ich scho-
pnostiach presvedèili aj pred 
Vianocami. �iaci Odbor-ného 
uèiliš�a im v ZŠ pred-viedli 
scénku „Hamlet“. Herec-ký 
výkon Milana Danihela vz-
budil zaslú�ený obdiv. Pri-
spela k tomu aj bývalá spolu-

�iaèka zo ZŠ Julka Hromková 
svojim hudobným doprovodom. 
Vystúpenie �iaci odmenili dlho-
trvajúcim potleskom.
Je u� tradíciou, �e medzi Základ-
nou školou a Materskou školou 
v Ladcoch sa konajú poèas roka 
vzájomné návštevy. Návštevy 
prvákov ZŠ v Mater-skej škole a 
naopak slú�ia na to, aby sa deti  
z MŠ zoznámili s prostredím ich 
budúcej školy. Pri stretnutiach 
si vymieòajú darèeky, vystu-
pujú s kultúrnym programom 
a poriadajú rôzne športové 
akcie. Ve¾mi dobrá je i spolu-
práca uèiteliek oboch škôl, èo sa 
odrá�a na rýchlej adaptácii detí 
z Materskej školy v 1. roèníku 
Základnej školy.

Pri zápise prvákov do Základnej školy v ladcoch sa dòa 
17. januára 2003 prihlásili  rodièia 27 nových �iakov. Pri 
zápise boli prítomné aj uèite¾ky z materskej školy.

rofiS – rodinný fina-
nèný servis
- pô�ièky
- úvery
- kapitálové �ivotné poiste-

nie s mo�nos�ou hypo-
tekárneho úveru

- nákup na splátky
- stavebné sporenie ÈSOB 

a VUB Wustenrot
To všetko vám poskytne 
ROFIS produktom, ktorý vám 
vyhovuje najviac. 

maX KrEDiT
- dôchodkové šetrenie 

s mo�nos�ou získania 
úveru formou striebornej 
karty Quatro i hotovostnej 
pô�ièky bez ruèite¾ov po 
celú dobu dôchodko-vého 
šetrenia

- zhodnocovanie financií 
v pois�ovni Kooperatíva 
a.s. 

- zlepšenie dôchodko-vého 
zabezpeèenia

- vstupný vek 18 – 55 rok-
ov

r + V Pois�ovòa a.s. 
�ivotné poistenie a hypote-
kárne úvery formou produktu 
Hypo Plus
- toto �ivotné poistenie 

sa uzatvára od 15 – 50 
rokov za úèelom získania, 
zabezpeèenia a splatenia 
hypotekár-neho úveru

- poistná suma sa dojedná-
va v objeme predpokla-
daných nákladov na kú-
pu, dostavbu alebo re-
konštrukciu nehnute¾nosti 
a stanovuje si ju poistník

- mo�nos� mimoriadneho 
vkladu

- spolupráca s VUB a HVB 
bankou pri vybavo-vaní 
hypot. úveru

- banke klient spláca iba 
úrok, pois�ovni dohodnuté 
poistné

- minim. vklad 300 000 Sk, 
max. vklad pod¾a potreby

- k r y t i e  h y p o t .  ú v e r u 
v prípade úrazu, smrti, 
neza�a�uje rodinu spláca-
ním úveru. R + V preberá 
zodpovednos�.

TriaNgEl
- mo�nos� nákupu na sp-

látky pod¾a katalógu

ÈSoB a VúB Wustenrot – 
stavebné sporenie

Zákonné poistenie motoro-
vých vozidiel
SP, Kooperat íva,  Èeská 
pois�ovòa Slovensko

Všetky informácie u obchod-
ného zástupcu firmy rofiS
mgr. mu�íková antonia, è.t. 
042 4628267



Kto zapåòal Dom kultúry v ladcoch

Aj v uplynulom roku sa ve¾a ho-
vorilo o vyu�ívaní Domu kultúry 
v Ladcoch. Nie v�dy však bolo 
jasné, èo si kto pod pojmom 
„vyu�ívaný“ predsta-vuje. Jeden 
z poh¾adov na túto otázku je 
však spoloèný: ná-klady na pre-
vádzku sú pre takú obec, akou 
sú Ladce, privysoké.
Pozrime sa teda aspoò èias-
toène na to, èo a kto zapåòal 
priestory kultúrneho domu.
Okrem trvalo obsadených 
priestorov (lekár, Lesné dru�-
stvo, pamätná sieò, kni�nica, 
obchodná organizácia, futbalo-
vé šatne a kaviareò) sa pri 
„inventúre“ vyu�ívania jednotli-
vých miestností prišlo k záveru, 
�e to s vyu�ívaním pre Ladce 
prive¾kého DK nebolo a� také 
zlé.
Z oblasti obchodu tu bolo 28 
predajných akcií spotrebného 
tovaru a 5 reklamných predná-
šiek. Usporiadalo sa okolo 30 
rôznych schôdzí a porád, aktívy 
pracovníkov cementárne, rôz-
nych stretnutí, akcií Zboru pre 
obèianske zále�itosti, schôdze 
ZRPŠ, JRD, Deò stavbárov, 
Koyšove Ladce atï. Pravidelne 
sa tu konajú skúšky autoškoly 
(10 krát), kurzy Pova�skej ce-

mentárne, školenia, nábo-
�enská náuka atï. 
Osobitnú kapitolu tvoria zábavy, 
ktorých oproti predchádza-júcim 
rokom ubudlo. V roku 2002 tu 
bolo 10 diskoték, detský kar-
neval, fašiangová zábava a 
Katarínska zábava. Sem sme 
nezarátali spoloèen-ské posed-
enia rôznych organi-zácií. 
Právom sa pýtate na kultúrne 
podujatia, divadlá, vystúpe-
nia umelcov rôznych �ánrov, 
koncerty a pod. V tejto oblasti 
sa zaèarovaný kruh zaèína 
pri honorároch pre umelecké 
kolektívy. U� u tých „skrom-
nejších“ sa honoráre pohybujú 
od 13 do 40 tisíc korún. Od 
toho sa odvíja výška vstupného 
a od vstupného návštevnos�. 
Kruh je uzavretý a záver si iste 
urobíte. 
K otázke naplnenia kultúr-neho 
domu èinnos�ou – �ivo-tom 
pristupuje ešte otázka (nie 
menej zlo�itá). Sú to opravy, 
údr�ba i ïalšie stavebné a tech-
nické práce a� na úrovni gen-
erálnych opráv. To všetko èaká 
majite¾a – obecný úrad v nie 
ve¾mi ïalekej budúc-nosti.

Kino Slovan pokraèuje
od 16. marca 2002 sa opä� zaèalo premieta� v ladèianskom 
kine Slovan s periodicitou jedenkrát v tý�dni. ukázalo sa, �e 
v letných mesiacoch je návštevnos� taká nízka, �e museli 
premietanie preruši� na júl, august, september. Potom sa 
situácia zlepšila a ïalšia bilancia u� bola uspokojivá. od 
marca do konca decembra mali mo�nos� diváci vidie� 24 
filmov. V kine privítali 1238 divákov, teda priemerne 51 na 
jedno predstavenie. Takáto návštevnos� zaruèila, �e sa kino 
pohybovalo na hranici rentabilnosti i napriek enormnému 
po�ièovnému, ktoré len za spomínaných 24 filmov robilo 
takmer 35 tisíc korún. Kino teda pokraèuje, jeho uzavretie 
zatia¾ nehrozí.

Program kina:

8.2.
Neverná
Film USA, do 12. rokov MN
15.2.
anjelská tvár 
Film ÈR, do 12 rokov MN
22.2.
Enigma
Špioná�ny film USA, do 12 
rokov MN
1.3.
cesta do pekiel

Film USA , do 12 rokov MN
8.3.
Doba ¾adová
Animovaný film USA – MP
15.3.
Najväèšia hrozba 
Film USA – titulky
22.3.
agent bez mena
Film USA, do 12 rokov MN
29.3.
insommia
Film USA, do 15 rokov MN

Na všetky filmy je vstupné 30 

Vy�rebovanie oblastných futba-
lových sú�a�í - Jar 2003

i. trieda mu�i
23.03. Ladce – Sverepec
30.03. Papradno – Ladce
6.04. Ladce – Prejta
13.04. Pru�ina - Ladce 
20.04. Ladce – Plevník
27.04. Podmanín – Ladce
4.05. Ladce – N. Dubnica
11.05. Ladce – Raven P.B.
18.05. Ilava – Ladce
25.05. Ladce – Udièa
1.06. Hor. Poruba – Ladce
8.06. Ladce – Beluša
15.06. Borèice – Ladce

iii. a trieda mu�i
6.04.  Tune�ice – Lednica
13.04.  Tuchyòa – Tune�ice
20.04.  Tune�ice – Nosice
27.04.  Tune�ice – H. Brezni-
ca
4.05.  Kvášov – Tune�ice
11.05.  Tune�ice – Pruské
18.05.  È. Kameò – Tune�ice
25.05.  Tune�ice – FC Púchov
1.06.  Zubák – Tune�ice
8.06.  Tune�ice – Kamenièa-
ny
15.06.  Ilava B – Tune�ice

i. trieda STarší �iaci
6.04.  Ladce – Preèín
13.04.  Domani�a – Ladce

20.04.  Ladce – Beluša
27.04.  P. Teplá – Ladce
4.05.  Ladce – Plevník
11.05.  Pru�ina – Ladce
18.05.  Ladce – Lysá
25.05.  Papradno – Ladce
1.06.  Ladce – Pruské
8.06.  Košeca – Ladce
15.06.  Ladce – Tuchyòa

i. trieda mlaDší �iaci
20.04.  Brvnište – Ladce
27.04.  Ladce – Púchov D
4.05.  Raven P.B. – Ladce
11.05.  Ladce – Ilava
18.05.  Beluša – Ladce
25.05.  Ladce – Púchov C
1.06.  N. Dubnica – Ladce
8.06.  Dohòany – Ladce

V. liga DoraST
10.03.  Bošany – Ladce
16.03.  Ladce – Púchov B
23.03.  P. Bystrica B – Ladce
30.03.  Ladce – Myjava B
6.04.  Handlová – Ladce
13.04.  Ladce – Šimonovany
20.04.  Lehota – Ladce
27.04.  Kanianka – Ladce
4.05.  Ladce – Prievidza B
11.05.  Drietoma – Ladce
18.05.  Ladce – Brezová
25.05.  Sverepec – Ladce
1.06.  Ladce – Kamenec

Pamä� obce

Všetko, èo sme urobili (i 
neurobili), všetko, èo sa 
stalo v obci, výsledky na-
šich snáh – to všetko je 
zaznamenané v kronike 
obce. Poènúc pravekým 
osídlením a� po dnešné 
èasy, pravda, pokia¾ mal 
kronikár mo�nos� získa� 
podklady z rôznych pra-
meòov. Ladce sú jedna 
z mála obcí, kde sa kro-
nika píše ve¾mi podrob-ne 
a vèas. Keï èítate tieto 
riadky, bude zápis za rok 
2002 takmer hotový. 
Do kroniky mô�e nahliad-
nu� ka�dý obèan. Jeden 
exemplár nájdete na 
obecnom úrade (pani A. 
Kacinová). 
Druhou èas�ou pamä-

ti obce je pamätná sieò 
u-miestnená v prístavbe 
kultúrneho domu. Jej ob-
sah je podobný ako kron-
iky. Realizácia je však vo 
fotografiách, mapkách a 
iných grafických znázorne-
niach opatrených textami. 
V roku 2003 by sme radi 
pamätnú sieò doplnili o no-
vozískané materiály z 19. i 
20. storoèia a najmä z èasov 
pravekého osídlenia. 
Tre�ou èas�ou pamäti obce 
bude monografia obce, 
ktorá je u� v pokroèilom 
štádiu prípravy (sadzba, 
tlaè). Distribúcia bude v me-
siaci apríl t.r. spôsobom, 
k torý  s tanov í  obecné 
zastupite¾-stvo. Informáciu 
dostanete v aprílovom èísle 
Ladec-kých zvestí, prípadne 
pro-stredníctvom miestneho 
rozhlasu.



 STALO SA 
PRED ROKMI

Odviate časom
Voda - zvelebovaná i zatracovaná (1)

Medzi najdôle�itejšie podmienky 
pre �ivot nesporne patrí voda. 
Dnes vieme, �e èlovek bez vody 
mô�e pre�i� dva dni, bez jedla 
vydr�í i desa� dní. 
Aj prvé osady preto vznikajú pri 
potokoch, ktorých vody sa zdali 
by� vhodné na pitie. Pre prvých 
osadníkov Ladiec na tieto úèely 
slú�il Lúèkovský potok.
Pre Tune�ice takýmto zdrojom 
vody bol bezmenný, málo vý-
datný potôèik, ktorého vody po 
krátkej ceste od prameòa dnes 
konèia v dolnej èasti kameòo-
lomu.
Neskoršie voda v potokoch bola 
tie� zneèis�ovaná, tak�e bolo 
treba h¾ada� iné zdroje. Boli 
to kopané studne, z ktorých sa 
voda naberala do drevených 
putien pomocou vahadla, alebo 
zavesených na re�azi. Táto sa 
pri vy�ahovaní plnej putne na-

Okrem vojen, ktoré sa v minulých storoèiach 
prehnali cez naše kraje, plody ¾udskej práce 
a �ivoty nièili i prírodné �ivly, proti ktorým 
ešte v 19. storoèí nebola taká úèinná ochra-
na. 
¼udia �ijúci v údolí Váhu poznali túto rieku 
nielen ako �ivotodárny tok, ale i ako zlo. 
V najstarších dokumentoch je Váh nazý-
vaný „rapax“ – dravý alebo i „lupus“ – vlk. 
Pri ve¾kých povodniach bývalo celé Pova�ie 
spustošené, pri ka�dej hynuli ¾udia. 
Jednu z takýchto povodní opísal František 
Palacký, ktorý v deò najväèšieho prívalu po-
vodne dòa 25. augusta 1813 mal prenocova� 
v Trenèíne – v hostinci pri Váhu. Strávil však 
noc inde – na fare pod hradom. To bolo jeho 
š�astie, preto�e na druhý deò z hostinca zostal 
trèa� iba komín. 
Pod¾a úradnej štatistiky spracovanej za 
územie od Púchova po Nové Mesto nad 
Váhom dosiahla voda prietok 3 900 m3/s. 
Celkom zahynulo 92 mu�ov, 78 �ien, 73 detí. 
Uhynuli aj hospodárske zvieratá: 586 koní, 
222 �riebät, 1788 kráv, 243 teliat, 344 os-
lov, 2254 prasiat, 8 kôz (!), 7952 oviec. Bolo 
znièených 17 318 meríc ornej pôdy a celková 
škoda na tomto úseku sa odhadovala na 4 
638 000 zlatých. 
Váh sme u� skrotili, sputnali i za cenu straty 
romantických zákutí. Všetci však viete, �e 
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šPorToVci hoDNoTili

20. decembra 2002 sa konalo 
valné zhroma�denie telovýchovnej 
jednoty Tatran cementáreò Ladce. 
Schôdza za úèasti 41 delegátov 
priniesla kladné i negatívne hod-
notenia doterajšej èinnosti výboru, 
ostatných funkcionárov a èlenov. 
Správu predniesol predseda jed-
noty Marián Justh, ktorý vyzdvihol 
dosiahnuté výsledky, medzi ktoré 
patrilo nesporne vybudovanie 
hráèskych šatní v prístavbe Domu 
kultúry. Konštatoval, �e výsledky 
dosiahnuté v bojoch o body nie 
v�dy zodpovedali vynalo�enému 
úsiliu a prostriedkom. Keï hovoril 
o financiách, vyslovil nespokojnos� 
s pomocou Pova�skej cementárne, 
a.s.
Ïalej uviedol, �e „ v TJ fungujú 
3 oddiely - futbalový, stolnoten-
isový a volejbalový. V sú�a�iach 
riadených ObFZ máme 2 �iacke 
dru�stvá a 1 dru�stvo dospelých. 
Dru�stvo dorastencov hrá V. ligu, 
ktorá je riadená ZsFZ. Výsledky 
našich dru�stiev sú taktie� rôzne. 
Momentálne umiestnenie futba-
lových dru�stiev nie je lichotivé. 
Výsledky starších �iakov sú ovply-
vnené skutoènos�ou, �e v kádri 
sú len 4 hráèi narodení v rokoch 

1988 a 89 a tak v tejto kategórii 
nás reprezentujú hráèi, ktorí by 
mohli hra� za mladších �iakov. Táto 
skutoènos� sa odrá�a i na výsled-
koch mladších �iakov. 10. miesto 
dorastencov nie je katastrofou. 
Tu si musia vstúpi� do svedomia 
hlavne samotní hráèi. V neobvyklej 
a nezávideniahodnej situácii sa 
nachádza dru�stvo dospelých. 
Veríme, �e poèas zimnej prípravy a 
jarnej sezóny urobia všetko preto, 
aby prinavrátili ladèiansky futbal 
na miesta, ktoré mu prinále�ia. 
Najúspešnejší je v súèasnosti 
stolný tenis, naše dru�stvo je na 
prvom mieste a kráèa za svojim 
cie¾om, postúpi� do 4. ligy.“
V diskusii zaujali príspevky starostu 
obce Ing. arch. Jána Remu, P. Ti-
chého, Mgr. M. Sòahnièana, Jozefa 
Chovanca, Vladimíra Chovanca, 
Paed. Dr. V. Hromeka a hráèa fut-
balového oddielu Jamricha. 
Správu o hospodárení predniesol 
Mgr. Miroslav Sòahnièan a oznám-
il, �e príjmy TJ za rok 2002 boli 494 
888 Sk a výdavky 469 998 Sk. 
Na zhroma�dení zvolili nový výbor 
TJ Tatran cementáreò Ladce.

Nové vedenie TJ Tatran cementáreò
Novozvolený výbor TJ Tatran ladce si na svojom pr-
vom zasadaní 6. januára 2003 zvolil nového predsedu a 
pridelil funkcie jednotlivým èlenom. od tohoto dòa vedie 
telovýchovnú organizáciu výbor v takomto zlo�ení:
ing. Jaroslav Koyš, predseda, tajomníkom je ing. fer-
dinand gach, hospodárom mgr. miroslav Sòahnièan a 
èlenmi výboru: Vladimír chovanec, Jozef chovanec, 
marián Justh, Dušan Porubèan.
V revíznej komisii sú Pavol Tichý, milan Bajza, Dominik 
Porubèan st.

Stolní tenisti stále 
bez prehry

Stolní tenisti TJ Tatran Ladce 
zví�azili v posledných stret-
nutiach prvej èasti 5. l igy 
s Pru�inou 14 : 4 so Slovanom 
Pov. Bystrica 12 : 6. V odvet-

nej èasti sa 10. januára stretli 
s dru�stvom Novej Dubnice 
C a vyhrali v pomere 14 : 4 a 
s Dolnou Maríkovou 12 : 6. 
Najlepším hráèom v dote-
rajšom priebehu sú�a�e je 
Anton Popelka, ktorý odohral 
celkom 11 stretnutí, v ktorých 
zahral 44 zápasov bez jedinej 
prehry. 
Ïalšie stretnutia:
24.1. Ladce – Dúlov
31.1. Ladce – TTC PB G
7.2. D .  K o è k o v c e  – 
Ladce
14.2. Ladce – Udièa B
21.2. PS PB – Ladce
28.2. Ladce – TTC PB H
7.3. Zárieèie – Ladce
14.3. Ladce – Pru�ina C

táèala na drevený valec otáèaný 
pomocou kolesa. 
V Ladcoch na terajšej ulici P. 
Koyša a ¼. Štúra boli tri kopané 
studne, ktoré boli funkèné ešte 
v tridsiatych rokoch 20. storoèia. 
Jedna z nich s vahadlom bola vo 
dvore dnes u� neobývaného domu 
p. Aninu. V Tune�iciach bola 
studòa s vahadlom na pozemku 
terajšieho domu è. 168, zrušená 
v dvadsiatych rokoch minulého 
storoèia. Postupne sa studne 
budovali vo všetkých rodinných 
domoch. 
Lúèkovský potok vytváral me-
andre a mokrade na poliach 
v Kraèinách a v Du�inách. 
Postupne sa jeho cesta upra-
vovala pri stavbe úzkoko¾ajnej 
�eleznièky z lomu do cemen-
tárne a najmä v pä�desiatych a 
šes�desiatych rokoch, kedy sa jeho 
vody vyu�ili i na kúpalisko. 
(pokraèovanie v ïalšom èísle 


