
SPRAVODAJCA OBECNÉHO 
ÚRADU

Èíslo:  1       február 

Daò z nehnute¾ností 
po novom
Obecné zastupite¾stvo na 
svojom zasadaní dòa 19. 
decembra 2003 schválilo 
na základe zákona è. 476 
Z. z. a jeho novelizácie Vše-
obecne záväzné nariadenie 
– zmenu sadzieb dane 
z nehnute¾ností (podrob-
nejšie na 2. strane).
Vzh¾adom na rastúce 
náklady na odvoz a ulo-
�enie komunálneho odpadu 
ako i neustále zneu�ívanie 
ve¾korozmerných kontaj-
nerov niektorými nezodpo-
vednými obèanmi je nevy-
hnutné zvýši� poplatky za 
odvoz odpadu na 410 Sk 
za rok. 
Poslanci ïalej schválili 
kúpnu cenu pozemku pre 
Jána Chlebu vo výške 12 
690 Sk a Miroslava Illu zo 
Sverepca na 40 000 Sk. 
Starostovi obce schváli-
li právomoc dodatoène 
upra-vova� polo�ky v rámci 
roz-poètovej kapitoly. Toto 
o-právnenie je v súlade 
s pokynmi Daòového úradu. 
Obecné zastupite¾stvo ne-
schválilo návrh na zvýšenie 
úhrad za opa-trovate¾skú 
slu�bu. Týkalo sa to cca 
13 obèanov, ktorí sú na 
túto slu�bu odkázaní a ich 

príjmy sú nízke. 
Obecné zastupite¾stvo pre-
rokovalo koncept návrhu 
rozpoètu na rok 2004. Keï�e 
obec nemá stále jasno 
v poskytovaní podielu na 
štátnych daniach a tým aj 
výšku príjmu na rok 2004, 
definitívny rozpoèet bude 
schválený v januári 2004. 
Z predlo�eného konceptu je 
však zrejmé, �e nárast cien 
energií sa nebude da� vykry� 
podielom daní a rozpoèet 
bude reštrikèný. 
Poslanci si ïalej vypoèuli 
informáciu o spracovanom 
projekte grantovej schémy 
miestneho regionálneho mik-
roregiónu „Ponadvá�sko“. 
Projekt posúdi Ministerstvo 
hospodárstva SR a potom 
komisia EÚ. Ak ho schvália, 
obec získa finanèné pro-
striedky na èinnos� mikro-
regiónu. 
Vo výberovom konaní na 
výstavbu Domu smútku dòa 
19. decembra 2003 sa zúèast-
nilo 8 uchádzaèov (píšeme 
o tom na inom mieste). 
Na záver rokovania staros-
ta obce zhodnotil výsledky 
práce na konci prvého roku 
volebného obdobia.

V 2. èísle Ladeckých zvestí (31. marca 2004) si 
budete môc� preèíta�: 
- pokyny k vo¾be prezidenta SR
- zoznam, adresy, tel. èísla a náplne èin-
nosti   novozriadených úradov

vyrobili 764 000 ton cementu 
a všetko predali

Rok 2003 v Pova�skej ce-
mentárni, a.s. mo�no poklada� 
za mimoriadne úspešný. Výro-
ba cementov dosiahla rekord-
ných 764 000 ton a èo je po-d¾a 
dnešných meradiel ú-spech 
najväèší – všetko predali. 
Všetci vieme, �e ladèiansky 
cement predáva najmä jeho 
kvalita, spo¾ahlivé partnerské 
vz�ahy a trhové zázemie stra-
tegického partnera. O kvalite 
svedèia ïalšie ocenenia Slo-
vak gold i vyja-drenia stálych 
odberate¾ov. 
V roku 2003 udr�ali trend 
väèšinu vyrobeného cementu 
umiestni� na zahranièných 
trhoch. V roku 2003 putovali 
cementy z Ladiec do Ne-
mecka, Rakúska, Švajèiarska, 

Èeskej republiky, Maïarska 
a Po¾ska. 
Významné k roky  u rob i l i 
v realizácii investièných zá-
merov, najmä však uvedením 
do prevádzky zariadení na 
spa¾ovanie mäsokostných 
múèok a �ivoèíšnych tukov. 
Pova�ská cementáreò urobila 
ïalšie opatrenia v oblasti so-
ciálnej politiky, starostlivosti 
o svojich pracovníkov, v mz-
dových otázkach i ma-teriálnej 
pomoci obci. 
Svojimi výrobnými a obchod-
nými aktivitami bola naša 
cementáreò i v roku 2003 
medzi špièkou slovenského 
priemyslu.

preèo vyššie poplatky za vývoz odpadu?

Ko¾ko nás bolo v roku 2003
Poèet obyvate¾ov Ladiec sa v roku 2003 oproti roku 2002 
ve¾mi nezmenil. Z 2 576 sa zmenil na 2 572. Z toho bolo 2 
132 dospelých a 440 detí a mláde�e do 18 rokov. Priemerný 
vek bol 37 rokov.
V uplynulom roku sme zaznamenali opä� nízky poèet 
novonarodených detí – 22 (12 chlapcov, 10 dievèat). Pre 
zaujímavos� v roku 1993 to bolo 42 detí, ale v roku 1995 
u� 22 detí. 
Takmer o 100% sa v roku 2003 (oproti roku 2002) zvýšil 
poèet obèanov, ktorí zomreli. Celkom ich bolo 34 (18 
mu�ov, 16 �ien). Priemerný vek zomrelých bol 64,5 roka, 
èo je najni�ší priemer za posledných 10 rokov (príèinou sú 
aj tragické úmrtia mladých obèanov). Najstarší obèania, 
ktorí nás nav�dy opustili boli O¾ga Zimprichová (91), Mária 
Letková (90), Mária Mièudová (89), Amália Cahelová (89). 
Najmladší Ján Je�o (16), Juraj Kubiš (24), Jana Galanská 

vzh¾adom na neustále 
stúpajúce náklady obce 
za odvoz a ulo�enie do-
mového odpadu, musela aj 
obec prikroèi� ku zvýšeniu 
roèného poplatku. 
nárast ceny zo strany 
pova�skej odpadovej spo-
loènosti, a.s. trenèín pred-
stavuje tento rok 12,5%, 
v èom je zahrnutý nárast 
Dph o 5% a roèná inflácia 
7,5%.
Keï�e doteraz dotovala 
obec z vlastného rozpoètu 
50% nákladov, ïalej by to u� 
znamenalo neúnosnú polo�-

ku a zá�a� obecných finan-
cií. obecné zastupite¾stvo 
schválilo zní�enie dotácie 
na 25%. obèan teda zaplatí 
75% nákladov za odvoz od-
padu, èo je 410 sk na rok 
a osobu.
podnikatelia platia celú 
výšku nákladov na likvidáciu 
svojho komunálneho od-
padu. obèania, ktorí sú trvale 
vo finanènej núdzi a doká�u 
hodnoverne preukáza�, �e 
vyprodukujú menej odpadu, 
mô�u po�iada� obecné 
zastupite¾stvo o individuálne 
posúdenie a zní�enie poplat-

na kri�ovatke ciest a rokov pod 
dá�dnikom

Do t r is to  obèanov sa 
i  napriek da�ïu prišlo 
rozlúèi �  na kr i�ovatku 
v Ladcoch so starým rokom 
a privíta� nový – rok 2004. 
Stalo sa u� zvykom, �e si 
obèania, ktorí si zacho-vali 

pocit spolupatriènosti, prídu 
popria� zdravie, spokoj-nos� 
a úspech v novom ro-ku. 
Obecný úrad tak ako po 
iné roky pripravil ohòostroj 
a upršanú náladu „vylepšila“ 
dychová hudba Ladèanka.



Z matriky 
obce

Z matriky 
obce

Štatistika o obèanoch

Narodené deti:
Patrícia Habánková 
(27. november 2003)

¼udmila Je�ová (2. december 
2003)

Patrícia Klobúèniková 
(5. december 2003)

Michal Gavlák 
(24. december 2003)

Rodièom blaho�eláme, de�om 
prajeme zdravie a š�astnú 

budúcnos�. 

Zomreli: 
Ondrej Martinák (80)
a naši bývalí obèania: 

Ladislav Ištvánik (77) – pocho-
vaný v Dubnici nad Váhom

Valéria Zelíková (92) – pocho-
vaná v Ladcoch

Pozostalým vyslovujeme úprim-
nú sústras�. 

Jubileá: 
90. rokov sa 16. januára t.r. 

do�ila pani Helena Hromková. 
Zo srdca jej prajeme spokojnos� 

a zdravie v ïalších rokoch 
�ivota. 

50. výroèie sobáša si 13. 
februára pripomenú man�elia 

Eduard Dezort a jeho man�elka 
Valéria (rodená Podstránska).

25. výroèie sobáša oslávia 
Cyril Hlavatý s man�elkou 

Jankou, rodenou Mikulovou 
(15. februára 2004) a Marián 
Guzoò s man�elkou Zdenkou, 

rodenou Mu�íkovou (31. marec 
2004).

Všetkým blaho�eláme so �elaním 
zdravia, spokojnosti a porozu-

menia.

Informácia o platení dane 
z nehnute¾ností z 9. januá-ra 
hovorí o uspokojivej situ-
ácii. Suma nedoplatkov je 
60 tisíc korún, keï obèania 
a práv-nické osoby zaplatili 
dovedna 1 591 849 Sk. Pre 
zaujímavos� vyberáme niek-
toré polo�ky: 
Daò z pozemkov bola vy-
meraná v sume 547 733 Sk, 
zaplatené 515 564 Sk. 
Daò zo stavieb spolu predpis 
1 075 839 Sk – zaplatené 1 
058 971 korún. 
Daò z bytov predpis 17 330 Sk, 
zaplatené 17 314 Sk. 
v roku 2004, ako sme 
uviedli na 1. strane, bu-
deme plati� zvýšenú daò 
z nehnute¾ností. obec-
né zastupite¾stvo prijalo 
k tomu v decembri minu-
lého roka všeobecne zá-
väzné nariadenie. 
V § 2 – Sadzba dane z po-
zemkov, sa obèanov na-
jviac týka daò zo záhrad 
– 0,14 Sk, orná pôda 6,35 Sk 
krát skutoèná výmera v m2. 
Zastavané plochy 0,14 Sk 
za m2 a stavebné pozemky 
1,40 Sk za m2.
V § 3 je daò zo stavieb, kde 
sa urèuje plati� za 1 m2 1 Sk 
za stavby na bývanie, 1 Sk 
za stavby po¾nohospodár-
skej prvovýroby, 4,50 Sk za 
stavby rekreaèných a zá-
hradkárskych chát, 6 Sk za 
samostatne stojace gará�e 
a hromadné gará�e pou�í-
vané mimo bytových domov. 
10 Sk sa bude plati� za 
stavby priemyselné a ener-
getické a po¾nohospodár-
sku výrobu, 15 Sk za stavby 
na ostatnú podnikate¾skú 
èinnos�. Za ostatné stavby 
bude daòovník plati� 6 Sk za 
m2. 
Daò z bytov je stanovená 
1 Sk za ka�dý zaèatý m2 

podlahovej plochy (vèítane 
nebytového priestoru alebo 
spoloèných zariadení).
Nariadenie urèuje aj daòové 
ú¾avy. 
Podrobnejšie informácie sú 

obecné zastupite¾stvo v januári
Poslanci obecného zastupite¾-
stva v Ladcoch zasadali dòa 
28. januára 2004. Oboznámili 
sa s preh¾adom plnenia roz-
poètu za rok 2003. Zo správy 
ekonómky OZ A. Èernotovej sa 
dozvedeli, �e be�né príjmy za 
toto obdobie predstavovali 20 
698 643 Sk (98,9%-né plnenie). 
Kapitálové príjmy boli 11 892 
039 Sk (99,57%).
K najdôle�itejším polo�kám 
výdajov, patrili:
Všeobecné verejné slu�by 
5,262 mil. Sk
Nakladanie s odpadmi 1,723 
mil. Sk
Zásobovanie vodou 1,317 mil. 
Sk
Verejné osvetlenie 338 tisíc 
Sk
Kultúrne slu�by – DK 1,12 
mil. Sk
Opatrovate¾ská slu�ba 424 tisíc 
Sk
Základná škola 4,047 mil. Sk
Materská škola 3,240 mil. Sk
Zostatky finanèných prostried-
kov z roku 2003 sú: na be�ných 
úètoch 998 407 Sk, na úète 
Fondu národného majetku (z 
plynofikácie) 5 399 724 Sk. 
Nesplatený úver je 2,2 mil. 
Sk. 
Po prednesení stanoviska 
hlavnej kontrolórky obce po-
slanci jednomyse¾ne záve-
reèný úèet schválili. 
V ïalšom bode sa poslanci zao-
berali rozpoètom na rok 2004. 
Tento rozpoèet predpokladá 
be�né príjmy vo výške 20,222 
mil. Sk a kapitálové 6,503 mil. 
Sk. V hlavných polo�kách sa 

predpokladajú výdavky: 
Verejné slu�by 4,463 mil. Sk
Výdavky na odstraòovanie od-
padu 1,965 mil.Sk
Zásobovanie vodou 1,740 mil. 
Sk
Kultúrne slu�by – DK 1,061 mil. 
Sk
Splácanie úveru 0,90 mil. Sk
Na výstavbu (Dom smútku, 
chodník okolo cesty) 5,603 
mil. Sk
Na Základnú školu 5,62 mil. 
Sk
Na Materskú školu 3,24 mil. 
Sk
Na opatrovate¾skú slu�bu 0,45 
mil. Sk.
Obecné zastupite¾stvo pokra-
èovalo potom v rokovaní, na 
ktorom hlavná kontrolórka obce 
predniesla správu za 4. štvr�rok 
2003.
Poslanci schváli l i  zadanie 
územného plánu obce. Ten 
bude definitívne dokonèený na 
jeseò t.r.
Vypoèuli si informáciu o výbero-
vom konaní na stavbu Domu 
smútku (píšeme o tom na inom 
mieste). 
Zaoberali sa doriešením dlhu 
Relax klubu a schválili odpus-
tenie úrokov. 
V ïalších bodoch schválili bez-
platný nájom na fašiangovú 
zábavu dychovej hudbe, �iados� 
Urbárskeho spoloèen-stva o za-
chovanie výšky nájomného 
za miestnos� v Dome kultúry. 
Rovnako schválili plán zasa-
daní Obecného zastupite¾stva 
v Ladcoch. 
Obecné zastupite¾stvo poverilo 

výberové konanie na stavbu 
Domu smútku
Obec Ladce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vypísala 
verejnú sú�a� na výber dodávate¾a stavby Dom smútku. Sú�a� 
bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania. 
Verejné obstarávanie obec zabezpeèovala prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby, ktorou bol Jozef Kvaššay. Ponuku 
vyhodnocovala 7-èlenná komisia dòa 19. decembra 2003.
Ponuku predlo�ilo 8 stavebných firiem. Ani jedna ponuka nebola 
vylúèená, všetky boli dodané v lehote do 18. decembra 2003. 
Kritériá pre hodnotenie boli: 

- cenová ponuka
- lehota výstavby
- doba splatnosti faktúr.

Dòa 9. januára t.r. pozvala komisia troch najlepších uchádzaèov 
na bli�šie objasnenie kritérií, ktoré boli uvedené v sú�a�ných 
ponukách. Komisiu zaujímalo hlavne to, èi firmy premietnu do 
ponukovej ceny zmeny v DPH v roku 2004. Jedine firma Sestav 
s.r.o., Ilava nepo�adovala navýšenie ponukovej ceny z dôvodu 
zmeny DPH a garantovala pôvodnú ponukovú cenu 3 690 770 
Sk, vrátane 19% DPH. Pod¾a súèasnej finanènej situácie obce 
bola prioritným kritériom ponuková cena diela. Preto komisia 
ako ví�aza vybrala firmu Sestav s.r.o., Ilava. 
Ïalšie poradie firiem: KT-Stav s.r.o., Pova�ská Bystrica, Sibastav 
s.r.o., Pov. Bystrica, Hladký a Bibiš s.r.o., Pov. Bystrica, Regas, 
s.r.o., Pov. Bystrica, Tristav s.r.o., Pov. Bystrica, HBH a.s., Pov. 
Bystrica a Stavokv s.r.o., Trenèín.

z a s a d a n i a 
o b e c - n é h o 
zas tup i t e ¾ s t va 

Obecné zastupite¾stvo 
bude zasada�  v�dy 
v stredu o 16.00 hodine 
v týchto dòoch: 
28. január, 25. február, 
24. marec, 21. apríl, 19. 
máj, 23. jún, 19. august, 
22. september, 20. ok-
tóber, 24. november, 15. 
december.

v roku 2004 
dane po novom



b i l a n c o v a n i e
bilancia 1. roku volebného obdobia
poslanci obecného zastupi-
te¾stva v ladcoch na konci 
decembra 2003 hodnotili 
výsledky práce v prvom roku 
volebného obdobia. Èo sa 
vykonalo za toto obdobie?
v investiènej èasti sa zavie-
dol plyn v horných ladcoch, 
vodovod na hviezdoslavovej 
ulici a do základnej školy 
(vèítane rozvodov), rozosta-
vala sa tribúna na ihrisku tj, 
chodník pri modlitebni v tu-
ne�iciach, bankomat pri dro-
gérii a oprava bankomatu pri 
pošte, rekonštrukcie striech 
na telocvièni a dielòach v zŠ, 
strecha na prístavbe kultúr-
neho domu.
prácu i peniaze si vy�iadali 
projektové práce (plynovod 
horné ladce, vodovod, Dom 
smútku, dopravné znaèenie 

ciest a Územný plán obce 
ladce). 
udr�ovali sa trávnaté plochy, 
cintoríny, likvidovali sa nele-
gálne skládky odpadu a ostat-
né údr�bárske práce v obci. 
odpredali sa obecné pozem-
ky pod výstavbu rodinných 
domov, rozostavaný obchod 
v horných ladcoch a ostatné 
pozemky, všetko v hodnote 
700 tisíc sk. 
v kultúrnej oblasti a športe 
predovšetkým vyšla mono-
grafia ladce, obnovila sa 
èin-nos� kina, udr�iaval sa 
štadión tj a podporovala sa 
telovýchova finanène. 
v priebehu roka narástol 
poèet èinností na obecnom 
úrade prenesením kompeten-
cií z vyšších orgánov.

113 miliónov KorÚn za pre-
pravu tovaru

Takmer vo všetkých ukazovate¾och zaznamenala �eleznièná 
stanica v Ladcoch mierny pokles. I tak sú èísla vyjadrujúce pre-
pravu a finanèný obrat obdivuhodné. 
V roku 2003 do 5 634 vozòov nalo�ili 261 712 ton tovaru a z 3 632 
vozòov vylo�ili 162 646 ton. V stanici Beluša to bolo 12 193 ton 
z 334 vozòov. Cez �elezniènú stanicu prešlo 12 859 vlakových 
súprav a rušòov nákladnej dopravy a 19 890 vlakov s prepravou 
cestujúcich. 
Tr�by od cestujúcich dosiahli v Ladcoch 697 754 Sk, v Beluši 410 
728 Sk. Za prepravu tovaru v Ladcoch 113 080 091 Sk. 
V roku 2003 pribudli na �elezniènej stanici Ladce niektoré 
technické zlepšenia. V osobnej pokladni sa zaèal predaj ces-
tovných lístkov výpoètovou technikou. Zriadili elektronickú poštu 
a dia¾nopisná prevádzka bola nahradená systémom IRIS-N. 
Za prispenia Obecného úradu a Pova�skej cementárne, a.s. 
vybudovali asfaltovú cestu ku stanici. Vzh¾adom na èasté úrazy 
na vleèke cementárne elektrickým napätím vleèku trvalo odpojili 
(obsluhu na vleèke nevykonávajú elektrické rušne). 
Na �eleznici sa vykonali aj niektoré organizaèné zmeny. Dòom 
31. decembra 2003 zanikla Správa riadenia dopravy �ilina, pod 
ktorú �eleznièná stanica Ladce patrila a od 1. januára 2004 vzniklo 
Oblastné riadite¾stvo �ilina v rámci novej štruktúry �SR.

243 èitate¾ov v obecnej kni�nici
Aj v roku 2003 si Obecná kni�nica v Ladcoch viedla 
úspešne. Takmer ka�dý desiaty obèan Ladiec je 
èitate¾om. V roku 2003 ich bolo celkom 243, z toho 
detí do 15 rokov 97. Všetkých návštevníkov bolo 2565 
a po�ièali si 2 067 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 
5 401 krásnej literatúry pre dospelých, 1 293 odbornej 
literatúry pre deti a 2 028 kníh krásnej literatúry pre 

po výroènej schô-
dz i  chovate ¾ov
Dòa 18. decembra 2003 sa 
zišli èlenovia Slovenského 
zväzu chovate¾ov v Ladcoch 
na výroènej schôdzi. Opä�, tak 
ako v minulých rokoch, hod-
notili najmä chov èistokrvných 
zvierat a zase konštatovali, �e 
chova-te¾stvo je èím ïalej fina-
nène nároènejšie. Takýto chov 
zna-mená chova�, rozmno�ova� 
èistokrvné zvieratá, evidova� 
ich, obrúèkova�, tetova�, znaè-
kova� i vystavova� na výsta-vách 
a prehliadkach. Vzrasta-jú však 
najviac náklady na zdravotnú 
starostlivos� o zvieratá. 
V Základnej organizácii SZCH 
Ladce chová 5 èlenov 5 druhov 
èistokrvných králikov (novozé-
landský biely, belgický obor, 
castorex, èinèila ve¾ká, nem-
ecký obrovský strakoš). Štyria 
chovatelia èistokrvných sliepok 
majú vo svojom chove plymutky, 
sasexky a oravky. 
Pre organizáciu bola zaují-mavá 
obchodná èinnos�, z kto-rej zisk 
prispieva na zlepšenie situácie 
spolku. V roku 2003 predali 
1 550 kurièiek, 555 chovných 
moriek, 2000 kilogra-mov ja-
toèných moriek. 
V roku 2004 bude organizáciu 
vies� výbor v zlo�ení: Milan Jung 
(predseda), Anton Har-šáni 
(tajomník), Pavol Kalus (hos-
podár), Vladimír Kalus (odborná 
komisia) a Ing. Karol Horký 
(predseda revíznej komisie) 
s èlenmi: Miloš Koši-na a Ladis-
lav Nagy.
Na oblastnú konferenciu posie-
la organizácia delegátov Milana 
Junga a Antona Haršániho.

program kina slovan
7. 2. 2004 – Èarovný meè
USA film, kreslená rozprávka, 
MP
14. 2. 2004 – Zelené peklo
USA film, do 12 r. MN
21. 2. 2004 – Manster and 
Commender – Na opaènom 
konci sveta
USA film, akèný ve¾kofilm, do 
12 r. MN
21. 2. 2004 – Prci, prci, 
prcièky – svadba
USA film, komédia, do 12 
r. MN
Zaèiatok predstavení je 
o 19.00 hodine. Vstupné 

základná škola 
i n f o r m u j e

10. januára t.r. sa �iaci našej 
ZŠ opä� zúèastnili nakrúcania 
v TV Markíza v relácii Kakao. 
Ako sú�a�iaci sa predstavi-
li: L. Braèíková, F. Melicher, 
D. Koštialik, S. Kuèmová, M. 
Mráziková, M. Kalus. Reláciu 
vysielali 1. februára t.r.

�iaci ZŠ so svojimi uèite¾mi 
pripravili a zúèastnili sa na 
nieko¾kých vianoèných a pred-
vianoèných akciách. 
26. decembra to bola jedlièková 
slávnos� v ladèian-skom kostole. 
Slávnos� otvoril p. farár Ján Fin-
dura. Vianoènú atmosféru um-
ocnili �iaci scénkami, básòami, 
vinšami a piesòami. Na organe 
ich doprevádzal riadite¾ školy 
Mgr. D. Letko.

Záver roka 2003 ukonèili ped-
agógovia a �iaci 1. stupòa 
predvianoènou besiedkou. Deti 
ukázali svoj talent, zruènos� 
i umelecké sklony v speve, 
tanci, divadle i sú�a�iach.

Najlepší výtvarníci 1. – 6. roèní-
ka sa predstavili svojimi prá-
cami v sú�a�i „Najkrajší zá�itok 
z prázdnin“, ktorú poriadala 
firma Automax, s.r.o., Pova�ská 
Bystrica.

Športovci ZŠ v Ladcoch sa 
v januári 2003 predstavili na 
dvoch sú�a�iach. 14. januára to 
bolo obvodné kolo v basketbale 
dievèat. Po dobrom výkone iba 
o skóre skonèili na 4. mieste. 
Na rovnakom – štvrtom mieste 
skonèili dievèatá na obvodnom 
kole vo vybíjanej. Je to horšie 
umiestnenie ako v roku 2002.

na výstave prác s vianoènou 
tematikou usporiadanou cvÈ 
v ilave sa zúèastnili �iaci 
nora hofstädterová, marián 
hruška, michaela zajacová, 
patrik porubský, júlia Kan-
dráèová. svoju tvorivú fan-
táziu vlo�ili do prekrásnych 
vianoèných výrobkov.



Odviate časom
Nenahradite¾ná voda

Blí�i sa futBalová jar

Zakladatelia osád v minulosti, 
z ktorých sa neskoršie vyvinuli ded-
iny a mestá, vyh¾adávali prírodné 
pramene a menšie vodné toky – 
prirodzené zásobárne tejto �ivotne 
dôle�itej zlo�ky. 
Na vznik sídiel, z ktorých sa postupne 
vyvinuli aj Ladce, èi Tune�ice, mali 
rozhodujúci vplyv naše potoky. 
Dnes, keï do týchto vodných tokov 
vnikajú mnohé škodliviny, ktoré 
ich zneèis�ujú, u� nikto nepova�uje 
vodu za vhodnú na pitie. Táto 
skutoènos� trvá u� ve¾mi dlho a ne-
pomáha v tejto zále�itosti ani obèasné 
èistenie vodných tokov od rôznych 
predmetov, lebo sme si zvykli vyu�íva� 
korytá potokov ako smetiská, do 
ktorých je mo�né nahádza� všetko, 
èo nám v domácnostiach prestalo by� 
u�itoèné a preká�a nám. 
Preto si u� i naši predchodcovia 
zabezpeèovali dostatok pitnej vody 
budovaním studní, èo napomáhalo 
postupnému zväèšovaniu sídlisk. 
Najskôr to boli studne kopané v�dy 
pre istú skupinu domov. 
Lúèkovský potok vytváral na poliach 
Kráèiny a Du�iny mokrade, a� 
kým sa umele nevybudovalo koryto 
poved¾a cesty do hôr (od cementárne 
po Horné Ladce). Poved¾a tejto cesty 
bola vybudovaná pre cementáreò 
úzkorozchodná �eleznièka pre do-
pravu lomového kameòa na výrobu 
cementu. 
Mnohí ro¾níci a� do zalo�enia 
po¾nohospodárskeho dru�stva na 
závlahu svojich políèok pre pesto-
vanie zeleniny v Kráèinách vyu�ívali 
vodu z Lúèkovského potoka. 
Slatinský potok bol privedený umelo 

v druhú januárovú sobotu si dali zraz hráèi mu�stva dospel-
ých, ktorí pod vedením trénera jaroslava agafona zaèali 
prípravu na novú sezónu. spolu s mu�stvom sa pripravujú 
aj dorastenci Kuèera, j. váò a janke. Do prípravy sa zapojil 
uzdravený janáèek. s aktívnou èinnos�ou skonèil uríèek. 
po úvodných tréningoch v blízkom teréne a v telocvièni zŠ 
absolvovali v dòoch 22. a� 25. januára krátke sústredenie 
v belušských slatinách. Dòa 13.1. zaèali prípravu doras-
tenci. �iaci sa zatia¾ pripravujú iba v telocvièni. všetkým 
prajeme úspešný štart do novej sezóny!
program jarnej èasti:

Dospelí: 
21.3. Brvnište – Ladce
28.3. Ladce – Prejta
4.4. Udièa - Ladce
11.4. Ladce - Borèice
18.4. Horovce - Ladce
25.4. Ladce – Sverepec
2.5. Ilava - Ladce
9.5. Ladce - Beluša
16.5. Plevník – Ladce
23.5. Ladce – P. Bystrica
30.5. Papradno – Ladce
6.6. Pru�ina - Ladce
13.6. Ladce – Podmanín
Dorast:
7.3. Ladce – P. Teplá
14.3. Šimonovany - Ladce
21.3. Ladce – Púchov B 
28.3. T. Stankovce - Ladce
4.4. Ladce - Drietoma
11.4. Kanianka - Ladce
18.4. Ladce – S. Turná
25.4. N. Dubnica - Ladce
2.5. Ladce - Handlová
9.5. Bošany - Ladce
16.5. Ladce – P. Bystrica
23.5. Ladce – Kamenec p. V.
30.5. N. Pravno - Ladce
6.6. Ladce - Sverepec
13.6. Lehota p. V. – Ladce

starší �iaci:
21.3. Ladce - Domani�a
28.3. P. Teplá – Ladce
4.4. Ladce - Orlové
11.4. Preèín - Ladce
18.4. Ladce - Tuchyòa
25.4. Bolešov - Ladce
2.5. Ladce - Plevník
9.5. Košeca - Ladce
16.5. Ladce - Lysá
23.5. Dohòany - Ladce
30.5. Ladce - Beluša
6.6. Papradno - Ladce
13.6. Kolaèín – Ladce

Ing. F. G.
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mladší �iaci:
21.3. Púchov C - Ladce
28.3. Ladce - Ilava
4.4. Dohòany - Ladce
11.4. Ladce - Beluša 
18.4. Brvnište - Ladce
25.4. Ladce - Podmanín 
2.5. Ladce - vo¾no
9.5. Ladce – L. Rovne
16.5. Jasenica - Ladce 
23.5. Ladce – P. Bystrica
30.5. Ladce - vo¾no
6.6. N. Dubnica - Ladce
13.6. Ladce – M. Lednice

naši v 5. sates lige
Stolní tenisti TJ Tatran Ladce 
v 5. sates lige postúpili do 
nadstavby, skupiny o 1. – 6. 
miesto. V doterajších zápa-
soch prehrali v Domani�i 13 : 
5 a v Novej Dubnici „B“ 16 : 2. 
Tabu¾ka po týchto zápasoch je 
nasledovná:
1. Nová Dubnica (31 bodov)
2. Pru�ina „B“ (29)
3. Ladce (25)
4. D. Maríková (25)
5. Domani�a (23)
6. Pov. Bystrica „E“ (20)

Do konca sú�a�e treba ešte 
zohra� zápasy: Ladce – Pov. 
Bystrica, Pru�ina B – Ladce, 
Ladce – Dolná Maríková, 
Ladce – Domani�a, Ladce – N. 
Dubnica B, Pova�ská Bystrica 
„E“ – Ladce, Ladce – Pru�ina B 
a Dolná Maríková – Ladce.

silvestrovský turnaj
Aj posledný deò minulého 
roku sa konal tradièný tur-
naj 6–èlenných dru�stiev vo 
futbale. Napriek nepriazni-
vému da�divému poèasiu sa 
stretli tri desiatky priaznivcov 
tohto športu, ktorí vytvorili 4 
dru�stvá a zmerali si medzi 
sebou sily. Ví�azom sa stalo 
dru�stvo, ktorého základ tvorili 
hráèi A mu�stva, na druhom 
mieste skonèili dorastenci, na 
tre�om starí páni a koneèné 
štvrté miesto obsadilo mu�stvo 
z Ilavy.

vybudovaným korytom z belušského 
chotára pre potreby niekdajšej pálen-
ice, pivovaru a hospodárskej èasti 
niekdajšieho ladeckého ve¾kostatku cez 
obec Hlo�a. 
Pred zaústením do rieky Váh taktie� 
niektorí ro¾níci vyu�ívali jeho vodu 
na zavla�ovanie svojich políèok pre 
dorábanie zeleniny v lokalite Na 
záhradkách. 
Tune�ický potok bol v�dy málo vý-
datný – dalo by sa poveda�, �e to bol 
potok iba symbolický. V súèasnosti 
jeho voda konèí svoj tok v najni�šej 
ploche po vy�a�ení lomového kameòa 
v Tune�ickom kameòolome. Voda 
spôsobuje iba starosti a �iadny ú�itok. 
Popri tom dochádza ku znaènému 
zneèis�ovaniu. Puklinami v skalách 
voda vsakuje do zeme. 
Okolie našich obcí sa nachádza 
v Ilavskej kotline vytváranej poèas 
dlhých období riekou Váh naplaveni-
nami rôznych vrstiev štrkopieskov 
a hlinitými vrstvami navzájom sa 
prekrývajúcimi. Štrkopieskové vrstvy 
sú zásobáròou vody pre všetky studne, 
z ktorých získavame pitnú vodu pre 
naše domácnosti. Akéko¾vek zneèiste-
nie vody sa spolu s vodou dostane do 
našich zásobární podzemných vôd tým, 
�e postupne do nich vsiakne a nedá 
sa vylúèi� ani zneèistenie olejmi, èi 
inými ropnými produktami, preto�e 
v kameòolome sa pou�ívajú mecha-
nizmy poháòané motormi. 
Zneèis�ovanie �ivotného prostredia 
a hlavne zneèis�ovanie vody by nám 
nemalo by� ¾ahostajné. 

Ví�azoslav Kalus

pamätné Dni pre laDÈanov
Zvykli sme si pripomína� roky a udalosti, ktoré mali 
pre nás i pre našich predkov význam. Takýmito rokmi 
boli aj tie, ktoré sme vybrali pre rok 2004.
1849 155. výroèie rozdelenia Uhorska na stolice 
(Tren-  èín) a slú�novské obvody (Ilava)
1889 115. výroèie postavenia cementárne v Lad-
coch
1894 Ve¾ká povodeò v Ladcoch a Tune�iciach (110. 
vý-  roèie)
1914 Zaèiatok 1. svetovej vojny (90. výroèie)
1914 90 rokov od postavenia parnej píly v Ladcoch
1919 85 rokov od otvorenia slovenskej školy v Lad-
coch
1924 Najväèší mzdový štrajk v cementárni (80 rokov)
1929 Pred 75 rokmi postavili vápenku v Ladcoch
1929 Uskutoènila sa nadstavba školy (75 rokov)
1939 Zaèiatok 2. svetovej vojny (65. výroèie)
1944 Zaèalo sa Slovenské národné povstanie (60. 
výroèie)
1944 Pred 60 rokmi zavra�dili �idovských obèanov  
  v ladèianskych horách
1969 35 rokov od znovuotvorenia kostola v Lad-
coch
1969 Dokonèenie rekonštrukcie cementárne (35 
rokov)
1969 Pred 35 rokmi vznikol Slovenský zväz �ien


